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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารย นักวิชาการ ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทุกทานที่กรุณาใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอขอบคุณคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ
คือ รองศาสตราจารย ดร.สุรพล เศรษฐบุตร และรองศาสตราจารย ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ ที่ไดให
คําแนะนําเกี่ยวกับการทํางานวิจัยรวมถึงการตรวจสอบแกไขรายงานผลการวิจัยใหมีความถูกตองและ
สมบูรณ จนทําใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ สุดทายนี้
คณะผูวิจัยขอขอบคุณทานคณบดี รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และรองคณบดีฝาย
บริหาร รองศาสตราจารย ดุษฎี ณ ลําปาง ที่ไดมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทํางาน
วิจัยสถาบันขึ้น ซึ่งผลของการศึกษาจะสามารถใชประโยชนในเชิงขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คณะเกษตรศาสตรตอไป

(นางสาว วิไลพร ธรรมตา)
หัวหนาโครงการ
มกราคม 2550

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในระยะที่ผานมา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดผลิตผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรูในสาขาวิชาการเกษตรเปนจํานวนมาก แตยังขาดการศึกษาดานการใชประโยชนผลงาน
วิจัยอยางจริงจัง ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการใชประโยชนผลงานวิจัยของ
คณะเกษตรศาสตร ป 2547 และ 2548 จํานวน 155 โครงการ เพื่อเปนแนวทางในการนําองคความรู
สาขาเกษตรไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาโดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
ที่เปนผลงานวิจัยของคณะฯ ในป 2547 และ 2548 จํานวน 155 โครงการจากจํานวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด 163 โครงการ คิดเปนรอยละ 95 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสัมภาษณที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยรวม รวมทั้ง
การสืบคนขอมูลเพิ่มเติมจากฐานขอมูลวิจัยใน MIS ของคณะฯ การศึกษาแบงออกเปน 3 สวน คือ
ศึกษาสถานภาพของงานวิจัย การใชประโยชนผลงานวิจัยและขอเสนอแนะในการดําเนินงานวิจัย
ของคณะเกษตรศาสตร ผลของการศึกษา พอสรุปไดดังนี้
ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรป 2547 และ 2548 มีหัวหนาโครงการสังกัดคณะ
เกษตรศาสตรเกือบทั้งหมดคิดเปนรอยละ 96.77 นักวิจัยสวนใหญมีอายุ 56 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ
43.75 และเปนกลุมที่ไดรับงบประมาณวิจัยมากเกินกวาครึ่งหนึ่งของงบประมาณวิจัยทั้งหมดคิดเปน
รอยละ 52.39 ซึ่งหากจะนับรวมชวงอายุของนักวิจัยที่มีศักยภาพในการไดรับงบประมาณวิจัย จะเห็น
ไดชัดวาเปนกลุมนักวิจัยที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้น มากถึงรอยละ 74.34 โดยนักวิจัยสวนใหญมีตําแหนง
ทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย และเปนกลุมที่สามารถแสวงหางบประมาณดวยตนเอง สอดคลอง
กับการทดสอบทางสถิติที่พบวานักวิจัยที่มีอายุและมีตําแหนงทางวิชาการมากจะไดรับงบประมาณ
วิจัยมากกวานักวิจัยที่มีอายุและตําแหนงทางวิชาการนอยกวา ซึ่งกลุมนี้จะเริ่มทยอยออกจากระบบ
การวิจัยของคณะภายในชวง 5-10 ป ขางหนา ดังนั้น การคํานึงถึงเรื่องการทดแทนนักวิจัยจึงควรจะ
เปนนโยบายเรงดวนที่คณะตองรีบดําเนินการใหเร็วที่สุด ดานการศึกษาสถานภาพโดยรวมของงาน
วิจัยพบวาสวนใหญเปนงานวิจัยประเภทวิจัยพัฒนาโดยมีลักษณะเปนงานวิจัยเดี่ยวมากที่สุด โดยสวน
มากเป น โครงการต อ เนื่ อ งที่ มี ร ะยะเวลาดําเนิ น การวิ จั ย มากกว า 1 ป ขึ้ น ไป ด า นการศึ ก ษา
เงินงบประมาณวิจัยที่ไดรับตอโครงการพบวาโครงการสวนใหญไดรับงบประมาณตอโครงการไมเกิน
โครงการละ 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 61.94 โดยไดรับจากแหลงทุนที่เปนหนวยงานสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัย เชน สกว. สวทช. วช. เปนตน คิดเปนรอยละ 57.42 มีเพียงรอยละ 19.36 ที่
ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนแผนดิน ซึ่งมีสัดสวนที่ใกลเคียงกับงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
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จากเงินรายไดของคณะฯ รอยละ 18.06 สวนงบประมาณวิจัยที่ไดรับจากภาคเอกชนยังพบนอยมาก
เพียงรอยละ 1.29
เมื่อศึกษาถึงการใชประโยชนผลงานวิจัย พบวา ผลงานวิจัยของคณะฯ มีการนําไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารยังมีคอนขางนอย รอยละ 27.0 โดยเปนการตีพิมพในระดับชาติมากที่สุด แตก็พบวา
มีการนําผลงานวิจัยเกือบครึ่งหนึ่งไปเสนอในที่ประชุม คิดเปนรอยละ 46.45 ซึ่งก็เปนการเสนอในระดับ
ชาติมากที่สุดเชนกัน ดานการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี พบวา งานวิจัยสวนใหญมีการนํา
ไปถายทอดเทคโนโลยี มากถึงรอยละ 71.61 โดยการใหคําปรึกษามากที่สุด รองลงมาเปนการจัด
ประชุมและการฝกอบรม เมื่อพิจารณาถึงการเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับการเรียนการสอนพบวามีผลงาน
วิจัย รอยละ 68.39 ที่ใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอนในทุกระดับ โดยเกิดกระบวนวิชาเรียน
ทั้งหมด 150 กระบวนวิชา เปนกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 53.33 และเปน
ปริญญาโท รอยละ 42 มีเพียงรอยละ 7 ที่เปนกระบวนวิชาระดับปริญญาเอก เมื่อศึกษาถึงการนํา
ผลงานวิจัยไปเขียนตํารา พบวา ผลงานวิจัยสวนใหญยังไมมีการนําไปเขียนเปนตําราคิดเปนรอยละ
80.65 มีการนําไปเขียนเพียงรอยละ 19.35 และสวนใหญเปนการเขียนบางบทคิดเปนรอยละ 82.38
จากการศึกษาการใชผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย พบวา สวนใหญยังไมมีการนําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย มีผลงานวิจัยเพียงรอยละ 1.94 ที่มีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สวนผลงาน
วิจัยที่นําไปสูการเกิดนวัตกรรมใหม พบวามีรอยละ 37.35 และมีงานวิจัยในบางสวนที่พัฒนาเปน
อุตสาหกรรมเพื่อนําไปสูการสรางรายได มีรอยละ 31.61
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1. คณะเกษตรศาสตรควรมีการกําหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยที่ชัดเจน สอดคลองกับ
นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศนมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เชน นโยบายดานการ
ทดแทนนักวิจัย นโยบายการใหมีพี่เลี้ยงนักวิจัยโดยมีหัวหนาโครงการที่มีตําแหนงทางวิชาการอยูใน
โครงการวิจัยดวย การสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยมีการตีพิมพผลงานวิจัยใหมากขึ้นโดยเฉพาะ
การตีพิมพในระดับนานาชาติเพื่อมุงความเปนเลิศทางวิชาการ
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
การพิมพตําราจากผลงานวิจัย เปนตน
2. สนับสนุนสงเสริมใหมีการทํางานวิจัยในเชิงบูรณาการเพิ่มมากขึ้นทั้งภายและภายนอก
คณะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานวิจัยใหมากขึ้น และเพื่อรองรับกับผลกระทบจากการเกษียณอายุ
ราชการของนักวิจัยในระยะ 5 -10 ปที่จะถึงนี้
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3. ใหความรูชี้แนะและชวยเหลือนักวิจัยในการดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
และสนับสนุนใหมีการดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางมูลคา
เพิ่มแลวยังสอดรับกับนโยบายการพึ่งพาตนเองของคณะเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวไปเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคต
4. เนื่องจากผลงานวิจัยมีสวนสําคัญเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น จึงควรมี
การสนั บสนุน ใหมี การทํางานวิจัยทุกสาขาและพัฒนานัก ศึก ษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยใหมากขึ้น นอกจากจะเปนการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานของนักศึกษาแลวคณะเกษตรศาสตรยังสามารถพัฒนากลุมบุคคลดังกลาวเขาสูกระบวนการ
วิจัยของคณะในอนาคตไดดวย
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ผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
บทที่ 2
วรรณกรรมปริทัศน
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย หรือการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมที่
นําไปสูการสรางรายได
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
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สารบัญตาราง
ตาราง
4.1

รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547และ 2548 จําแนกตามสังกัดหัวหนาโครงการ
4.2
ขอมูลหัวหนาโครงการวิจัยที่มีผลงานวิจัยป 2547 และ 2548
จําแนกตามชวงอายุ
4.3
รอยละของงบประมาณรวมของผลงานวิจัย จําแนกตามชวงอายุของนักวิจัย
4.4
รอยละของนักวิจัย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
4.5
รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร ป 2547 และ 2548 จําแนกตาม
ประเภทงานวิจัย ลักษณะของงานวิจัย และระยะเวลาดําเนินการ
4.6
รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 จําแนกตามแหลงทุนวิจัย
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รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 จําแนกตามงบประมาณรวมตอโครงการที่ไดรับ
4.8
รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 จําแนกตามผลการดําเนินงานตามระยะเวลาโครงการ
4.9
รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 จําแนกตามการตีพิมพผลงานในวารสาร
4.10 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 จําแนกตามการตีพิมพเผยแพรผลงานในเอกสารการประชุม
(Proceeding)
4.11 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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และ 2548 จําแนกตามผลงานวิจยั ทีม่ กี ารนําไปเขียนเปนบทความตีพมิ พใน
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร
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4.13 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 จําแนกตามการถายทอดเทคโนโลยี และรูปแบบ
ของการถายทอดเทคโนโลยี
4.14
รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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รอยละของกระบวนวิชาที่นําผลงานวิจัยที่นําไปใชในการเรียนการสอน
จําแนกตามระดับของกระบวนวิชา
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ป 2547 และ 2548 จําแนกตามการนําไปกําหนดเปนหัวขอวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
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จํานวนรอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 จําแนกตามการเขารวมเปนผูชวยนักวิจัยของนักศึกษา
4.20 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
และ 2548 จําแนกตามลักษณะงานทีน่ กั ศึกษาชวยดําเนินการในโครงการ
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อุตสาหกรรมที่นําไปสูการสรางรายได
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในระยะที่ผานมารัฐบาลไดใหความสําคัญกับงานวิจัยของประเทศคอนขางมาก เพื่อใหได
องค ค วามรู ใ หม ๆ มาแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นาประเทศให มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ยิ่ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2507) ฉบับแกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดให
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติวางนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใหสวนราชการถือเปนแนวทางในการประกอบ
กิ จ กรรมวิ จั ย โดยการจั ด ทํานโยบายและแนวทางการวิ จั ย ของชาติ แ ต ล ะฉบั บ มี ร ะยะเวลา
ดําเนินการ 5 ป เริ่มตั้งแตป 2520 เปนตนมา ปจจุบันอยูในชวงนโยบายและแนวทางการวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ 6 ชวงเวลาตั้งแต 2545-2549 โดยการกําหนดนโยบายฉบับนี้ ไดพิจารณาถึง
ความสอดคลองของการพัฒนาประเทศภายใตขอจํากัดดานทรัพยากรวิจัย ดังนั้น จึงไดใหความ
สําคัญกับงานวิจัยที่ประเทศมีศักยภาพและเปนไปตามความจําเปนของประเทศชาติอยางแทจริง
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2545)
ในระดับมหาวิทยาลัย ไดกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไวในแผนพัฒนาการ
ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
มีการกําหนดพันธกิจดานการวิจัยใหมีการผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐาน ประยุกตและพัฒนา
ในทุกสาขาวิชาการ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศได (รายงานประจําป 2548 มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548)
โดยมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ได กําหนดทิ ศ ทางและแนวทางการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ขึ้ น
ซึ่งประกอบดวยกรอบแนวคิด นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึง
แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ
ประสานการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในแนวเดียวกัน (เอกสารทิศทางและแนวทางการวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546) โดยมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยขึ้น 6
ยุทธศาสตร เพื่อเปนแนวทางการทําวิจัย ประกอบดวยยุทธศาสตรดานตางๆ ดังนี้
1. ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารงานวิจัย
2. พัฒนาความพรอมของปจจัยตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
3. สนับสนุนใหอาจารยทุกคนทํางานวิจัย
4. กําหนดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรทําการศึกษา/วิจัย โดยใหเปนเงื่อนไขสําหรับการ
สําเร็จการศึกษา
5. สงเสริมใหขาราชการ/พนักงานทําการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนางาน
6. ใหมีกลไกความรับผิดชอบ (responsibility) และรับผิดชอบ (accountability)
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ในป 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการตาม
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ประจําป 2547 ในกลุมทาทายรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยไดเสนอยุทธศาสตรดานการวิจัยไวเปน
สวนหนึ่งในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัดผลงานวิจัยไวเปนเกณฑในการ
ประเมินผลภายหลังสิ้นสุดปงบประมาณ(http://intra.chiangmai.ac.th/~pr_cmu/news2547/oo
p-message-9_3.html)
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากจะเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการ
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานวิชาการเกษตรในสาขาตางๆ เพื่อออกไปทํางานใหกับสังคมแลวยังมี
พันธกิจดานการวิจัย คือ สรางผลงานวิจัยที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และสราง
องคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการศึกษา ดวยพันธกิจดังกลาวคณะฯ จึงไดสนับสนุนใหมีการ
ศึกษาวิจัยดานการเกษตรสาขาตางๆ มาอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานดานการเรียน การสอน
การบริการวิชาการ รวมถึงการเผยแพรผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ในชวงป
งบประมาณ 2546–2548 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับงบประมาณเพื่อดําเนิน
การวิจัยจากแหลงทุนตางๆ จํานวน 80.92, 82.22 และ 71 ลานบาท ตามลําดับ (รายงาน
ประจําป 2547 และ 2548 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
และมีแนวโนมวาจะมีการทําวิจัยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในระยะที่ผานมาถึงแมคณะเกษตรศาสตร
จะผลิตผลงานวิจัยออกมาเปนจํานวนมาก แตยังไมมีการศึกษาอยางจริงจังวาผลงานวิจัยเหลานั้น
ไดถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ มากนอยเพียงใด เชน ดานการสนับสนุนงานการเรียน
การสอน การถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และหากจะเที ย บเคี ย งสมรรถนะกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น แล ว งานวิ จั ย ของคณะ
เกษตรศาสตร มีผลงานอยูในระดับใด รวมถึงทําอยางไรจึงจะใหงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
ก า วไปสู ก ารเป น คณะวิ จั ย เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ ง เน น การเป น
มหาวิทยาลัยวิจัยตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว
โดยปจจุบันถาจะพิจารณาถึง
เปาหมายการผลิตงานวิจัยของคณะฯที่ตองเพิ่มขึ้นแลวจะสวนทางกับจํานวนนักวิจัยของคณะ
เกษตรศาสตร ซึ่งนักวิจัยที่มีศักยภาพสวนใหญเปนนักวิจัยอาวุโสที่มีประสบการณสูงแตมีชวงอายุ
มากกวา 50 ปขึ้นไป ซึ่งจะตองเกษียณอายุราชการภายใน 5-10 ปขางหนา (สุดใจ สันธทรัพย,
2545) ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงศักยภาพดานการวิจัยที่แทจริงของคณะ
เกษตรศาสตรซึ่งนอกจากจะเปนขอมูลสนับสนุนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
แลวยังใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนดานการวิจัยของคณะเกษตรศาสตรตอไป
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2. โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย (Research Questions)
2.1 ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มีการนําไปใชประโยชนมากนอยเพียงใด และขึ้น
อยูกับปจจัยใดบาง
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาถึงการนําผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไปใชประโยชน
4 ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาว วิไลพร ธรรมตา
นาง ลาลิตยา
นุมมีศรี
นาย มานพ
เปยพรรณ
นางสาว นพวรรณ นุบุญมา
นางสาว นิตยา วงศไชย
นางสาว สายฝน วงศสุวรรณ

หัวหนาโครงการ
นักวิจัยรวม
นักวิจัยรวม
นักวิจัยรวม
นักวิจัยรวม
นักวิจัยรวม

6. ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
6.1 งานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 รวม 155 โครงการ
7. นิยามศัพท
7.1 การใชประโยชนงานวิจัย หมายถึง
7.1.1 มีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร ดังนี้
- มีการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
- มีการตีพิมพเผยแพรเอกสารการประชุม (Proceeding)
- นําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
- มีการเขียนเปนบทความตีพิมพทางหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
7.1.2 มีการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบ ดังนี้
- การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/เสวนา/ การบรรยาย
- การใหบริการคําปรึกษา
- การใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบตัวอยาง
- การจัดเวทีรวมกับชุมชน
- การออกอากาศรายการวิทยุ /โทรทัศน
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7.2
7.3
7.4
7.5

7.1.3 มีการนําผลงานวิจัยไปใชในดานการเรียนการสอน ดังนี้
- ใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอน
- เขียนเปนตําราทั้งเลม หรือตําราบางบท
7.1.4 มีการพัฒนานักศึกษาเขามาสูกระบวนการวิจัย ดังนี้
- เปนผูชวยนักวิจัยในโครงการวิจัย
- เปนหัวขอปญหาพิเศษ หรือหัวขอวิทยานิพนธ
7.1.5 ผลงานวิจัยนําไปใชในเชิงพาณิชย ดังนี้
- มีการจดสิทธิบัตร /ลิขสิทธิ์ หรือจดทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ
- การเกิดนวัตกรรมใหม และนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือการ
สรางรายได
ผลงานวิจัย หมายถึง โครงการวิจัยที่ดําเนินการสิ้นสุดโครงการป 2547 และ 2548
นักวิจัย หมายถึง หัวหนาโครงการหรือนักวิจัยหลักของโครงการ
ตํารา
หมายถึง หนังสือ หรือเอกสารประกอบคําสอน หรือเอกสาร
ประกอบการสอน
ป
หมายถึง ปงบประมาณ 2547 และ 2548

8. วิธีดําเนินการศึกษา
กลุมตัวอยางของการศึกษา
กลุมตัวอยางของการศึกษา คือ ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 จํานวน 155 โครงการ โดยแบงการศึกษาเปนดังนี้
- สถานภาพของงานวิจัย
- การใชประโยชนผลงานวิจัย
- ขอเสนอแนะในการดําเนินงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล MIS ของคณะฯ
2. การสัมภาษณขอมูลจากหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยรวมในโครงการ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
9.1 กระตุนใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนมากขึ้น
9.2 เพื่อเสนอเปนขอสนเทศสําหรับผูบริหารของคณะเกษตรศาสตร

บทที่ 2
การศึกษาและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 วรรณกรรมปริทัศน (Literature Review)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษา พบวา การวิจัยเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัย
ไปไปใชประโยชนโดยตรงยังพบไมมากนัก ในอดีตที่ผานมามักจะมีผูกลาววางานวิจัยของไทย
สวนใหญจะเปนงานวิจัยบนหิ้ง ทําใหไมนําไปสูการพัฒนาหรือไมเกิดการใชประโยชน ผลงานวิจัย
ที่เสร็จสิ้นสมบูรณแลวไดรับการพิจารณาวาปนงานวิจัยที่ดี มีคุณคาแตยังไมไดถูกนําไปใชโดย
เฉพาะใชใหเกิดประโยชนโดยตรง หรือใชในทางปฏิบัติตามที่คาดหวังไว ก็ถือวางานวิจัยยังไม
บรรลุเปาหมายที่แทจริง (ไกรยุทธ. 2535.) ในป 2539 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ซึ่งเปนหนวยงานกลางที่เกี่ยวของกับการวิจัยของประเทศ ไดทําการศึกษาสถานภาพของวิจัยและ
การพัฒนาประเทศไทย ป 2536 เรื่องของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (Outcome) ซึ่งผลจาก
การวิจัยครั้งนั้น ไดนําประเด็นตางๆ มาประกอบการวางนโยบายและแผนงานวิจัยแหงชาติ ฉบับที่
5 ป 2540-2544 (จินตนาภา โสภณ, 2539) และปจจุบันอยูชวงของนโยบายและแผนงานวิจัย
ฉบับที่ฉบับที่ 6 (2545-2549) ซึ่งการศึกษาการใชประโยชนผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมในครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปน
แนวทางในการศึกษา ดังนี้
แนวคิดที่ เกี่ยวของกับการศึกษาการใชประโยชนผลงานวิจัย ดังนี้
(1) ดานการใชประโยชนผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยของประเทศไทย แบงออกไดเปน 2 กลุม กลุมแรก คือ ผลงานวิจัยที่มี
เปาหมายเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ ที่เนนงานวิจัยเชิงพื้นฐาน กลุมที่สอง คือ งานวิจัยที่
หวังนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนโดยตรงที่เนนงานวิจัยเชิงประยุกต ซึ่งสามารถแจกแจงลักษณะ
ผลลัพธของการวิจัยตางๆ ไดดังนี้ (วิจารณ พานิช, 2540)
1. ดานการนําไปใชประโยชน
1.1 เชิงนโยบาย
1.2 เชิงสาธารณะ
1.3 เชิงพาณิชย
1.4 เชิงวิชาการ โดยการตีพิมพเผยแพร
- ในวารสารวิชาการนานาชาติ
- ในวารสารวิชาการภายในประเทศ
- ในรูปของเอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
- ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (proceedings)
- ในรูปของหนังสือเผยแพรทั่วไป
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1.5 เชิงวิชาการ ในการกําหนดโจทยวิจัยตอไปอีก
2. การนําไปจดสิทธิบัตร
3. การสรางนักวิจัย
(2) ดานผูใชประโยชนผลงานวิจัย (ไกรยุทธ : 2535 คํานํา ข.) จําแนกไดดังนี้
2.1 การวิจัยเพื่อใชประโยชนเฉพาะตัว
2.2 การวิจัยเพื่อใชประโยชนในการทํางานของหนวยงาน
2.3 การวิจัยเพื่อใชประโยชนสําหรับภาครัฐ
2.4 การวิจัยเพื่อใชประโยชนสําหรับภาคเอกชน
2.5 การวิจัยเพื่อใหความรู/ความเขาใจแกสังคม
การวิจัยในลักษณะที่ 1 ผูใชประโยชนจํากัดอยูวงแคบแตก็เปนไปไดวาผลของการ
วิจัยลักษณะนี้ อาจจะใชประโยชนไดในวงกวาง ทั้งในลักษณะที่ไมเจาะจง (สังคม) หรือในลักษณะ
ที่เจาะจง (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) หากสภาพของผลวิจัยมีลักษณะในกรณีหลังอยางเห็นไดชัดเจน
หรือพิสูจนไดแลว การวิจัยในลักษณะที่ 1 ก็สามารถจัดเปนการวิจัยในลักษณะอื่นๆ ในชุดเดียวกัน
นี้ได
การวิจัยในลักษณะที่ 2 กอใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน (ซึ่งอาจจะอยูในภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนก็ได)โดยตรง หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถประเมินคุณคาของประโยชนดังกลาวได
และสามารถสรุปไดวาหนวยงานดังกลาวสนใจหรือมีความจําเปนตองการใชประโยชนดังกลาว
หรือไม อยางไร
การวิจัยในลักษณะที่ 3 เนนประโยชนที่เกิดขึ้นในภาครัฐ โดยรัฐบาล (ผานสวน
ราชการตางๆ) สามารถนําไปใชในกรณีตางๆ สุดแลวแตลักษณะของผลวิจัย ทั้งนี้ เพื่อการ
แกปญหาก็ได หรือเพื่อพัฒนาความกาวหนาในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม
การวิจัยในลักษณะที่ 4 มุงการสรางสรรคผลวิจัยที่ผูสามารถใชไดคือ ผูที่อยูในภาค
เอกชน ผลวิจัยในกรณีที่ 4 นี้ อาจเกิดขึ้นโดยการวิจัยของผูที่อยูในวงการภาคเอกชนโดยตรง หรือ
ผู ที่ อ ยู ใ นภาครั ฐ ก็ ไ ด แต ป ระโยชน ใ ชสอยเกิดขึ้น ไดก็ตอเมื่ อผู ที่ อยูในภาคเอกชนจะนําไปใช
ประโยชนเทานั้น
การวิจัยลักษณะที่ 5 เปนการวิจัยที่ใหผลการวิจัยที่ไมสามารถจัดใหอยูในประเภททั้ง
4 ประเภทใดประเภทหนึ่งไดอยางชัดเจน แตโดยสภาพของการวิจัย ก็เปนประโยชนตอสังคมได
เมื่อมีการนําไปประยุกตใชหรือไปสานตอผลงานวิจัยนั้น ๆ การวิจัยในลักษณะที่ 5 อาจกลาวไดวา
เปนการวิจัยที่มีผูสามารถใชประโยชนไดไมเดนชัดหรือเจาะจงตัวได และโดยนัยนี้เองจัดเปนการ
วิจัยที่มีความเรงดวนนอยโดยเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทที่ 2 ที่ 3 และที่ 4
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(3) สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ
การวิจัยเชิงประจักษ หมายถึง การแสวงหาขอความที่เปนจริงหรือเชื่อถือไดโดยอาศัย
การสังเกต หรือจากขอมูลเปนสําคัญ ธีระ (2529 : 33) เสนอวา การวิจัยเชิงประจักษมี 3 มิติ
ดังแสดงในภาพ

ภาพ 1 สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ
จากแผนภาพที่ 1 การวิจัยประกอบดวยมิติของความรู ในมิตินี้เราตองการพิจารณา
ผลวิจัยเปนจริงหรือเชื่อถือไดเพียงใด และอยูในระดับใด โดยทั่วไปแบงความรูเปน 3 ระดับ คือ
ระดับขอความเฉพาะซึ่งเปนขอความที่กลาวถึงสภาพการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในสถานที่
จํากัด ในเวลาจํากัด และสําหรับวิธีที่จํากัด เชน น้ําในแกวนี้เดือดที่ 100 องศาเซลเซียส บนโตะ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้เปนตน ความรูระดับที่ 2 ระดับกฎ ซึ่งเปนขอความที่กลาวถึงสภาพการณ
หรือเหตุการณในธรรมชาติที่มีขอบเขตของสถานที่ เวลา หรืออื่นๆ กวางขวางจากขอความเฉพาะ
เชน น้ําบริสุทธิ์ใดๆ ที่ตั้งไฟ ณ ที่ใดๆ ที่มีความดัน 1 บรรยากาศจะเดือดที่ 100 องศาเซลเซียส
ไมวาจะเปนเวลาใดๆเปนตน ความรูที่ระดับ 3 คือ ทฤษฎีในการวิจัยเชิงประจักษ ทฤษฎีหมายถึง
ขอความหรือกลุมของขอความที่ใชอธิบายหรือทํานายกฎตางๆ ในการอธิบายหรือทํานายจะตอง
ใชวิธีนิรนัย (Deduction) เชน ทฤษฎีของเซอรไอเซคนิวตัน ที่เกี่ยวกับแรงและความโนมถวง
ทฤษฎีสามารถใชอธิบายกฎการโคจรของดาวเคราะหในสริยจักรวาลและยังสามารถทํานายกฏ
ตางๆ ทางกลศาสตรได มิติความรูนาจะเปนมิติที่ควรแกการพิจารณามากที่สุด ความรูที่ไดมา
ยอมประยุกตไดเสมอ ถาผูประยุกตมีความสามารถ ยิ่งเปนความรูระดับสูงก็ยิ่งมีโอกาสประยุกต
ไดมากขึ้น
มิติที่ 2 เปนมิติทางวิธีการ โดยการพิจารณาวา วิธีการวิจัยที่ใชในการไดมาซึ่ง
ความรูมีความซับซอนหรือยุงยากเพียงใด โดยพิจารณาจากการลงทุนลงแรง การใชเวลาความ
ซับซอนของเครื่องมือจักรกลที่ใชในการวิจัย ความซับซอนของสถิติหรือคณิตศาสตรที่ใช เปนตน
อยางไรก็ดี ความยากงายในการไดความรูไมไดขึ้นอยูกับระดับความรูเสมอไป
มิติที่ 3 มิติทางประโยชน โดยพิจารณาวาการวิจัยนั้นใหประโยชนเพียงใด เปน
ประโยชนสําหรับชุมชน สังคม หรือมนุษยชาติเพียงใด การวิจัยประยุกตอาจพิจารณาประโยชน
ของการวิจัยไดอยางชัดเจน แตผลการวิจัยพื้นฐานอาจพิจารณาประโยชนเชิงประยุกตไดยาก
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ยกเวนแตตองมีการประยุกตความรูเหลานั้นใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง โดยทั่วไปแลวความจะ
เปนประโยชนของการวิจัยไมไดขึ้นอยูกับระดับของความรู หรือระดับความยากงายของการวิจัย
ชิ้นนั้นเสมอไป
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิไลพร ธรรมตา, 2547. (หนา 114-115) ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพโครงการวิจัย คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2544-2546 พบวาโครงการวิจัยสวนใหญ
ของคณะเกษตรศาสตร มีการนําไปใชสอนในกระบวนวิชาการเรียนการสอน โดยเฉพาะในระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด และมีการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีในลักษณะของการฝกอบรม
มากที่สุด สวนดานการนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตํารายังพบไมมากนัก การเขียนตําราจะเปนการ
เขียนบางบทมากกวาเขียนทั้งเลม สวนการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมจะเปนการประชุมระดับ
ชาติมากที่สุด จากผลการศึกษาของการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารพบวาโครงการวิจัยสวน
ใหญ ยั ง ไม ไ ด นําผลงานวิ จั ย ไปตี พิ ม พ เหตุ ผ ลที่ ยั ง ไม มี ก ารใช ป ระโยชน ง านวิ จั ย อย า งเต็ ม ที่
เนื่องจากโครงการบางสวนยังอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งบางโครงการมีแผนวาจะมีการใช
ประโยชนเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว
สุธรรม อารีกุล, 2543 (หนา 490). ไดศึกษาเกี่ยวกับโครงการประเมินผลงานวิจัยในภาพ
รวมของประเทศ ระหวางปงบประมาณ 2535 - 2539 พบวา ปญหาและอุปสรรคที่ไมสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนในมุมมองของนักวิจัยพบสาเหตุ ดังนี้
1. งานวิจัยมีการแบงยอยและกระจายมากเกินไป ทําใหไดผลงานวิจัยสวนเล็กๆ แตละ
สวนไมสมบูรณพอที่จะนําไปใชประโยชนได
2. ปญหาการขาดนักวิจัยเฉพาะทาง งานวิจัยบางอยางจึงไมสามารถทําไดครบในดาน
ตางๆ
3. ผลงานวิจัยขาดความตอเนื่องทําใหไมสามารถที่จะนําไปใชประโยชนได เชน ขาด
งบประมาณดําเนินการวิจัยตอ
4. งานวิจัยเสร็จขั้นสมบูรณแลวแตขาดกลุมนักวิจัยที่รูวิธีนําไปทดสอบการใชประโยชน
5. หนวยงานที่ใชประโยชนไมใหความสนใจในการนําไปใชประโยชนหรือใหความสนใจ
แตขาดงบประมาณในการนําออกใชประโยชนใหบริการแกผูใชได

ผลการศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับผูใชประโยชน พบดังนี้
1. ผูใชไมทราบวาผลงานวิจัยนั้น สามารถนําไปใชประโยชนได เพราะนักวิจัยไมได
เผยแพรผลงานวิจัยใหแพรหลาย
2. ผูใชทราบวาผลการวิจัยนั้น สามารถนําไปใชประโยชนได แตเทคโนโลยีสูงเกินไปกวา
ที่ผูใชจะใชเปน หรือตองการฝกอบรมเฉพาะทางเปนพิเศษ
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3. ผูใชไมสามารถจะใชประโยชนได เพราะผลการวิจัยนั้นใชไดเฉพาะพื้นที่
4. ผูใ ชไมกลาเสี่ยงที่จะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เพราะตองลงทุนสูง
สุนิพนธ ภุมมางกูร และคณะ, 2543 ไดศึกษารูปแบบการแบงผลประโยชนที่เกิดจาก
ผลงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี พบวา ผลงานวิจัยสวนใหญของไทยยังอยูขั้นพื้นฐาน เปน
งานวิจัยเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือเพื่อเปนวิทยาทานตอสังคม หรือเพื่อสรางสรรผลงานและ
ชื่อเสียงของผูวิจัย คุณภาพและผลงานวิจัยยังไมดีพอ มีการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
เฉพาะในกลุมผูวิจัยที่มีศักยภาพเพียงรอยละ 28.0-34.1 สาเหตุทั้งผูวิจัย แหลงทุน และผู
ประกอบการตางมองตรงกันวาปญหาหลักเกิดจากการขาดการประสานงานรวมมือที่ดีพอระหวาง
นักวิจัยกับผูประกอบการ เหตุผลรองลงไป เกิดจากการเนนงานวิจัยพื้นฐาน และคุณภาพของงาน
วิจัยยังไมดีพอ สวนนักวิจัยในภาคสถาบันการศึกษามองวาการใชประโยชนเชิงพาณิชยไมใช
วัตถุประสงคหลักในการวิจัย จึงมักสนใจในงานวิจัยพื้นฐานที่ตนเองถนัด และเปนผลงานวิชาการ
ของผูวิจัยเองหากจะมุงประโยชนในเชิงพาณิชย ภาครัฐ(สถาบัน/มหาวิทยาลัย) จะตองมีนโยบาย
ระบุเปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคการวิจัยดวย
จินตนาภา โสภณ, 2539. ศึกษาสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศป 2536 : การ
นําผลการวิจัยไปใชประโยชน โดยประชากรเปาหมายของการใชประโยชน 2 กลุม คือ หนวยงาน
วิจัย และนักวิจัย พบวา สวนใหญแลวผูใชผลงานวิจัย คือ หนวยงานที่ผลิตผลงานเอง โดยนําไป
ใชมากเพื่อเปนพื้นฐานของการวิจัยขั้นตอไป และเพื่อใชในการเรียนการสอน สวนการศึกษา
ปญหาและอุปสรรคที่พบมากในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน สอดคลองกับผลการวิจัยของ
สุธรรม อารีกุล (2543 : 490) ซึ่งพบวาขาดการสงเสริมใหผลงานวิจัยถูกเผยแพรไปสูผูใชประโยชน
อยางเพียงพอ รวมทั้งผลงานวิจัยขาดความสมบูรณเพียงพอที่จะนําไปสูระดับปฏิบัติ สําหรับการ
นําผลงานวิจัยไปใชในทางปฏิบัตินั้น หนวยวิจัยสวนใหญเห็นวาผลงานวิจัยของหนวยงานถูกนําไป
ใชในทางปฏิบัติมาก ในขณะที่นักวิจัยสวนใหญเห็นวาผลงานวิจัยของตนถูกนําไปใชในทางปฎิบัติ
ไมมากนัก
จินตนา วิศิษฎวงศ, 2536. ศึกษาสภาพการวิจัยของประเทศไทย ป 2525-2527 พบวา
ลักษณะของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนนั้น สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้
1. เพื่อเปนพื้นฐานในการวิจัยขั้นตอไป
2. เพื่อแกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําการวิจัย
3. เพื่อเปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมาย
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
5. เพื่อบริการความรูแกประชาชนและภาคเอกชน
6. เพื่อนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
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2.3 กรอบแนวความคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาถึงการใชประโยชนงานวิจัยใน 5 ดาน ดังนี้
2.3.1 ดานการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร ดังนี้
- การตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
- การตีพิมพเผยแพรเอกสารที่สืบเนื่องมาจากการประชุม
(Proceeding)
- การนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
- การเขียนเปนบทความตีพิมพทางหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
2.3.2 ดานการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบ ดังนี้
- การจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/เสวนา/ การบรรยาย
- การใหบริการคําปรึกษา
- การใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบตัวอยาง
- การจัดเวทีรวมกับชุมชน
- การออกอากาศรายการวิทยุ /โทรทัศน
2.3.3 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชในดานการเรียนการสอน ดังนี้
- ใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอน
- ใชเขียนเปนตําราทั้งเลมและตําราบางบท
2.3.4 ดานการพัฒนานักศึกษาเขามาสูกระบวนการวิจัย ดังนี้
- เปนผูชวยนักวิจัยในโครงการวิจัย
- เปนหัวขอปญหาพิเศษ หรือ วิทยานิพนธสําหรับนักศึกษา
2.3.5 ดานการนําผลงานวิจัยนําไปใชในเชิงพาณิชย ดังนี้
- มีการจดสิทธิบัตร /ลิขสิทธิ์ หรือจดทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ
- การเกิดนวัตกรรมใหม และนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือการ
สรางรายได

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาถึ ง การใช ป ระโยชน ผ ลงานวิ จั ย ของคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2547-2548 ซึ่งมีวิธีการดําเนินการศึกษา ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากประชากรที่เปนหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยรวมในโครงการ ซึ่งมี
ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2547 และ 2548 จํานวน 163 โครงการ โดยการ
สัมภาษณหัวหนาโครงการหรือนักวิจัย และสามารถเก็บตัวอยางเพื่อการศึกษาไดทั้งหมด 155
โครงการ คิดเปนรอยละ 95 สวนโครงการอีกรอยละ 5 ไมสามารถรวบรวมขอมูลได เนื่องจากนักวิจัย
เสียชีวิต เกษียณอายุราชการ และอยูระหวางลาศึกษาตอตางประเทศ
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง ประกอบดวยขอมูล 3
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลผลงานวิจัย
1.1 ขอมูลสังกัด ชวงอายุ ศักยภาพในการแสวงหางบประมาณ และตําแหนงทางวิชาการ
ของนักวิจัย
1.2 ขอมูลแสดงศักยภาพในการแสวงหางบประมาณของนักวิจัย จําแนกตามชวงอายุ
1.3 ขอมูลประเภทของโครงการ และระยะเวลาดําเนินการ
1.4 ขอมูลงบประมาณรวม และลักษณะโครงการ
1.5 ขอมูลแหลงทุน ระยะเวลาดําเนินการโครงการ และผลการดําเนินงานตามระยะเวลาของ
โครงการ
ตอนที่ 2 ขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ในดานตาง ๆ ดังนี้
2.1 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชเผยแพร เชน การตีพิมพในวารสาร การตีพิมพในเอกสาร
การประชุม Proceeding การตีพิมพในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร และการนําผลงาน
วิจัยไปนําเสนอในที่ประชุม
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2.2 ดานการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี เชน การฝกอบรม การประชุม/สัมมนา/
เสวนา การจัดเวทีเรียนรูรวมกับชุมชน การใหคําปรึกษา การบริการตรวจวิเคราะห คลินิก
เคลื่อนที่ การเผยแพรผานรายการวิทยุ โทรทัศน และการตีพิมพทางหนังสือพิมพและ
นิตยสาร
2.3 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชในการเรียนการสอน เชน ใชเปนกระบวนวิชาการเรียน
การสอน การนําไปเขียนเปนตํารา
2.4 ดานการพัฒนานักศึกษาเขามาสูกระบวนการวิจัย เชน นักศึกษารวมเปนผูชวยนักวิจัย
โครงการ การใชเปนหัวขอปญหาพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรี หรือเปนหัวขอ
วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก
2.5 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย เชน
การนําผลงานวิจัยไปจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัยกอใหเกิดนวัตกรรมใหม และการนําไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการสรางรายได
ตอนที่ 3 เปนคําถามเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 คนควาศึกษาขอมูลโครงการวิจัยเบื้องตนจากฐานขอมูล MIS ดานการวิจัยของคณะฯ
ขั้นที่ 2 การสัมภาษณนักวิจัยซึ่งเปนหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยรวม จํานวน 155 คน
3.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดนําขอมูลโครงการวิจัย ขอมูลการใชประโยชนผลงานวิจัย ซึ่งเก็บรวบรวมไดมาทํา
การวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS ตามขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดรหัสขอมูล
2. วิเคราะหขอมูลโครงการวิจัย ขอมูลการใชประโยชนผลงานวิจัยดานตางๆ โดยแจกแจงหา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การหาคาความสัมพันธโดยใชสถิติ Correlation

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห
การศึกษาครัง้ นี้ เปนการศึกษาการใชประโยชนผลงานวิจยั ของคณะเกษตรศาสตร ป 2547
และ 2548 โดยใชแบบสัมภาษณ และนําเสนอผลของการศึกษา แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลผลงานวิจยั ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ 2548
ตารางที่ 4.1 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547และ
2548 จําแนกตามสังกัดหัวหนาโครงการ
หนวย : โครงการ

ขอมูล
สังกัดของหัวหนาโครงการ
ภายในคณะ
ภายนอกคณะ

จํานวนผลงานวิจัย
(155)

รอยละ
(100)

150
5

96.77
3.23

จากตารางที่ 4.1 จากการศึกษาผลงานวิจยั ของคณะเกษตรศาสตร ป 2547 และ 2548
จํานวน 155 โครงการ พบวาโครงการสวนใหญมีหัวหนาโครงการสังกัดคณะเกษตรศาสตร จํานวน
150 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.77 มีเพียงรอยละ 3.23 ที่นักวิจัยของคณะเกษตรศาสตรเปน
นักวิจัยรวม โดยมีหัวหนาโครงการสังกัดหนวยงานภายนอกคณะ
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ตารางที่ 4.2 รอยละของนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยป 2547 และ 2548 จําแนกตามชวงอายุ
หนวย : คน

ขอมูล (ป)

จํานวนนักวิจัย

รอยละ

รวม

3
4
17
11
10
35
80

3.75
5.00
21.25
13.75
12.50
43.75
100.00

ไมเกิน 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 ขึ้นไป

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงชวงอายุของนักวิจัย
ไมเกิน 35
3.75%
56 ขึ้นไป

36-40
5.00%

41-45
21.25%

43.75%

46-50
51-55

13.75%

12.50%

จากตารางที่ 4.2 พบวา ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 จํานวน 155 โครงการ มีนักวิจัยดําเนินการ จํานวน 80 คน สวนใหญมี
อายุ 56 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 43.75 รองลงมาเปนผลงานวิจัยของนักวิจัยที่มีอายุ ชวง 41-45 ป
รอยละ 21.25 และพบผลงานวิจัยของนักวิจัยที่มีอายุชวง 46 - 50 ป และ 51-55 ป ในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน รอยละ 13.75 และ 12.50 ตามลําดับ สวนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนอยที่สุดจะเปน
กลุมที่มีอายุ ไมเกิน 35 ป และกลุมอายุ 36-40 ป คิดเปนรอยละ 3.75 และ 5.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3 รอยละของงบประมาณรวมของผลงานวิจัย จําแนกตามชวงอายุของนักวิจัย
ขอมูล (ป)
ไมเกิน 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 ขึ้นไป
รวม

งบประมาณรวม

รอยละ

1,811,800
509,260
11,661,064
13,837,038
23,792,586
56,802,730
108,414,178

1.67
0.47
10.76
12.76
21.95
52.39
100.00

X = 559,360 SD. = 2,170,475 Max = 12,657,514 Min = 5,000

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงรอยละของงบประมาณรวม จําแนกตามชวงอายุของนักวิจัย
ไมเกิน 35
1.67%

36-40
0.47%

41-45
10.76%
46-50
12.75%

56 ขึ้นไป
52.39%

51-55
21.95%

จากตารางที่ 4.3 พบวา งบประมาณรวมของผลงานวิจัยสวนใหญ จะอยูในกลุมนักวิจัยที่
มีอายุ 56 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 52.39 รองลงมาเปนกลุมนักวิจัยที่มีอายุชวง 51-55 ป รอยละ
21.95 ที่พบวานักวิจัยไดรับงบประมาณรวมนอยที่สุด คือ กลุมนักวิจัยที่มีอายุ ระหวาง 36-40 ป
รองลงไป คือ กลุมนักวิจัยที่มีอายุ ไมเกิน 35 ป รอยละ 0.47 และ 1.67 ตามลําดับ
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางชวงอายุกับงบประมาณวิจัยที่ไดรับ พบวาตัวแปร
ดานอายุมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการไดรับงบประมาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.05,
r = .234 ตารางภาคผนวกที่ 1) ทั้งนี้แสดงใหเห็นวานักวิจัยที่มีอายุมากมีแนวโนมวาจะไดรับ
งบประมาณวิจัยมากกวานักวิจัยที่มีอายุนอย
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ตารางที่ 4.4 รอยละของนักวิจัย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
หนวย : คน

ตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
นักวิชาการเกษตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
รวม

จํานวนนักวิจัย
(คน)
3
34
12
14
15
2
80

รอยละ
3.75
42.50
15.00
17.50
18.75
2.50
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบวา นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยป 2547 และ 2548 สวนใหญมีตําแหนง
ทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 42.50 รองลงมา คือ นักวิจัยที่มีตําแหนงเปน
นักวิชาการเกษตร ตําแหนงอาจารย และผูชวยศาสตราจารย ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ
18.75, 17.50 และ 15.00 ตามลําดับ และพบวาตําแหนงศาสตราจารยมีการผลงานวิจัยเพียง
รอยละ 3.75 และยังพบบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการทํางานวิจัยสถาบัน รอยละ 2.50
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตําแหนงทางวิชาการกับงบประมาณ พบวาตัวแปร
ตําแหนงทางวิชาการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการไดรับงบประมาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<.05, r = .279 ตารางภาคผนวกที่ 1) แสดงวานักวิจัยที่มีตําแหนงทางวิชาการสูงมีแนวโนมที่
จะไดรับงบประมาณมากกวานักวิจัยที่มีตําแหนงทางวิชาการต่ําลงมา
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ตารางที่ 4.5 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร ป 2547 และ 2548 จําแนกตามประเภท
งานวิจัย ลักษณะของงานวิจัย และระยะเวลาดําเนินการ
หนวย : โครงการ

ขอมูล
ประเภทงานวิจัย
งานวิจัยพื้นฐาน
งานวิจัยประยุกต
งานวิจัยพัฒนา
ลักษณะของงานวิจัย
งานวิจัยเดี่ยว
งานวิจัยชุดโครงการ
งานวิจัยบูรณาการ
ระยะเวลาดําเนินการ
งานวิจัยดําเนินการ 1 ป
งานวิจัยตอเนื่องมากกวา 1 ปขึ้นไป

จํานวนผลงานวิจัย
(155)

รอยละ
100

29
39
87

18.71
25.16
56.13

130
12
13

83.87
7.74
8.39

68
87

43.87
56.13

จากตารางที่ 4.5 พบวาผลงานวิจัยสวนใหญของคณะเกษตรศาสตร เปนงานวิจัยประเภท
วิจัยพัฒนา คิดเปนรอยละ 56.13 รองลงมาเปนงานวิจัยประยุกต รอยละ 25.16 และงานวิจัย
พื้นฐาน รอยละ 18.71 โดยสวนใหญมีลักษณะเปนงานวิจัยเดี่ยว รอยละ 83.87 รองลงมาเปน
งานวิจัยบูรณาการ รอยละ 8.39 นอกนั้นเปนงานวิจัยลักษณะชุดโครงการ รอยละ 7.74 และ
พบวางานวิจัยสวนใหญมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป รอยละ 56.13 และเปนงานวิจัยที่มี
ระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดภายใน 1 ป จํานวน 68 โครงการ รอยละ 43.87
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แผนภูมิที่ 4.5.1 แสดงรอยละประเภทของงานวิจัย
งานวิจัยพื้นฐาน
18.71%

งานวิจัยพัฒนา
56.13%

งานวิจัยประยุกต
25.16%

แผนภูมิที่ 4.5.2 แสดงรอยละของลักษณะงานวิจัย

งานวิจัย ชุดโครงการ
7.74%
งานวิจัย บูรณาการ
8.39%

งานวิจัย เดี่ย ว
83.87%
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ตารางที่ 4.6 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามแหลงทุนวิจัย
หนวย : โครงการ

แหลงทุน
แหลงทุนจากงบประมาณเงินรายไดคณะฯ/ภาควิชา/
หนวยงาน
- เงินรายไดคณะฯ
- เงินรายไดภาควิชา/หนวยงาน
งบประมาณแผนดิน*
- จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- จากหนวยงานอื่นๆ เชน กระทรวง กรม เปนตน
แหลงทุนจากงบประมาณอื่น ๆ ในประเทศ**
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
- มูลนิธิโครงการหลวง
- สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผล
บานไรฯ
- โครงการยอยบัณฑิตศึกษาฯ(สภาวิจัยฯ)
- การเคหะแหงชาติ
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- ทุนสวนตัว
แหลงทุนจากภาคเอกชน
แหลงทุนจากตางประเทศ

จํานวนผลงานวิจัย
(155)
(28)
2
23
(30)
12
18
(89)
18

รอยละ
100
18.06

19.36
57.42

6
11
38
6
4
2
1
1
2
(2)
(6)

1.29
3.87

* แหลงทุนจากหนวยงานราชการ องคกรของรัฐ รวมถึงแหลงทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
** แหลงทุนที่ไมเขาขายรับเงินจากงบประมาณเงินรายได งบประมาณแผนดิน งบประมาณภาคเอกชน
และงบประมาณจากตางประเทศ
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แผนภูมิที่ 4.6 แสดงรอยละของผลงานวิจัย จําแนกตามแหลงทุน

ภาคเอกชน
1.29%

งบประมาณอื่น ๆ
ในประเทศ
60.65%

ตางประเทศ
3.87%
เงินรายไดคณะฯ/ภาค
วิชา/หนวยงาน
16.13%

งบประมาณแผนดิน
18.06%

จากตารางที่ 4.6 พบวาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 สวนใหญเปนงานวิจัยที่ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศ เชน
สกว. สวทช. วช. เปนตน จํานวน 89 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.42 รองลงมาเปนงานวิจัยที่ไดรับ
งบประมาณจากแหลงทุนงบประมาณแผนดิน จํานวน 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.36 และ
รองลงมาเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณจากเงินรายไดคณะเกษตรศาสตร จํานวน 28 โครงการ
คิดเปนรอยละ 18.06 มีเพียงสวนนอยทีไ่ ดรบั งบประมาณวิจยั จากตางประเทศ และจากภาคเอกชน
คิดเปนรอยละ 3.57 และ 1.29 ตามลําดับ

21
ตารางที่ 4.7 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามงบประมาณรวมตอโครงการที่ไดรับ
หนวย : โครงการ

จํานวนผลงานวิจัย
(155)
96
24
6
4
18
7

งบประมาณรวมตอโครงการ
ไมเกิน
500,000 บาท
500,001 – 1,000,000 บาท
1,000,001– 1,500,000 บาท
1,500,001 – 2,000,000 บาท
มากกวา 2,000,000 บาท ขึ้นไป
ไมระบุงบประมาณ (ใชงบประมาณสวนตัว,
นักวิจัยไมใหขอมูล)

รอยละ
(100)
61.94
15.48
3.87
2.58
11.61
4.52

X = 246,925 SD. = 1,177,461 Max = 7,761,905 Min = 5,000

แผนภูมิที่ 4.7 แสดงรอยละของผลงานวิจัย จําแนกตามงบประมาณรวมที่ไดรับ
500,001 – 1,000,000
บาท 15.48%

น อยกวาเทากั บ 500,000
บาท
61.94%

1,000,001– 1,500,000
บาท 3.87%

1,500,001 – 2,000,000
บาท
2.58%
มากกวา 2,000,000 บาท
ขึ้น ไป
11.61%

ไมระบุงบประมาณ
4.52%

จากตารางที่ 4.7 พบวาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 สวนใหญเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณรวมตอโครงการไมเกิน 500,000
บาท จํานวน 96 โครงการ คิดเปนรอยละ 61.94 รองลงมาเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณรวมตอ
โครงการระหวาง 500,001 - 1,000,000 บาท จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.48 และ
รองลงมาเปนโครงการที่ไดรับ งบประมาณรวมมากกวา 2,000,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 18
โครงการ คิดเปนรอยละ 11.61 มีเพียงสวนนอยที่นักวิจัยไมไดระบุงบประมาณ เนื่องจากใช
งบประมาณส ว นตั ว และนั ก วิ จั ย บางท า นไม ให ข อ มู ล คิ ด เปน ร อยละ 4.52 และมีคา เฉลี่ย
งบประมาณรวมตอโครงการวิจัยที่ 246,925 บาท

22
ตารางที่ 4.8 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามผลการดําเนินงานตามระยะเวลาโครงการ
หนวย : โครงการ

ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาโครงการ
ดําเนินการไมแลวเสร็จมีการขยายระยะเวลา

จํานวนผลงานวิจัย
(155)
134
21

รอยละ
(100)
86.45
13.55

จากตารางที่ 4.8 พบวาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สวนใหญดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาของโครงการ จํานวน 134 โครงการ คิดเปนรอยละ
86.45 มีเพียงสวนนอยที่ดําเนินการไมเสร็จภายในระยะเวลาของโครงการ และขอขยายเวลา
ในการดําเนินการออกไป จํานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.55

23
สวนที่ 2 การศึกษาถึงการนําผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 ไปใชประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
2.1 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชเผยแพร สูสาธารณชน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อาทิ
2.1.1 การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
2.2.2 การตีพิมพผลงานวิจัยในเอกสารการประชุม (Proceeding)
2.2.3 การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
2.2.4 การนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนบทความเพื่อลงตีพิมพในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
ตารางที่ 4.9 จํานวนรอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547
และ 2548 จําแนกตามการตีพิมพผลงานในวารสาร และระดับของการตีพิมพ
หนวย : โครงการ

ขอมูล

จํานวนผลงานวิจัย

รอยละ

การตีพิมพผลงานในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ไมมีการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสาร
มีการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสาร

(155)
113
42

(100)
72.90
27.10

ระดับของการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
ตีพิมพในระดับชาติ
ตีพิมพในระดับนานาชาติ
ตีพิมพทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

(42)
35
5
2

(100)
83.33
11.91
4.76

จากตารางที่ 4.9 พบวาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547
และ 2548 สวนใหญยังไมมีการนําไปตีพิมพในวารสาร จํานวน 113 โครงการ คิดเปนรอยละ
72.90 มีเพียงบางสวนที่มีการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสาร จํานวน 42 โครงการ คิดเปน
รอยละ 27.10 เมื่อพิจารณาถึงสวนที่มีการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสาร จะพบวาผลงานวิจัย
สวนใหญตีพิมพในวารสารระดับชาติมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.33 รองลงมาเปนการตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.91 และมีผลงานวิจัยจํานวน
นอยมากที่มีการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 2
โครงการ คิดเปนรอยละ 4.76

24
ตารางที่ 4.10 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามการตีพิมพเผยแพรผลงานในเอกสารการประชุม (Proceeding)
หนวย : โครงการ

จํานวนผลงานวิจัย

รอยละ

การตีพิมพผลงานวิจัยในเอกสารการประชุม
ไมมีการตีพิมพเผยแพรในเอกสารการประชุม
มีการตีพิมพเผยแพรในเอกสารการประชุม

(155)
83
72

(100)
53.55
46.45

ระดับของการตีพิมพผลงานวิจัยในเอกสารการประชุม
การตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
การตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ
การตีพิมพเผยแพรท้งั ระดับชาติและระดับนานาชาติ

(72)
49
16
7

(100)
68.06
22.22
9.72

ขอมูล

แผนภูมิที่ 4.10 แสดงรอยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพในเอกสารการประชุม จําแนกตามระดับ
ของการตีพิมพ
การตีพมิ พเผยแพร
ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
9.72%
การตีพมิ พเผยแพร
ในระดับนานาชาติ
22.22%

การตีพมิ พเผยแพร
ในระดับชาติ
68.06%

จากตารางที่ 4.10 พบวามีผลงานวิจัยที่ไมมีการตีพิมพและมีการตีพิมพในเอกสาร
การประชุม (Proceeding) มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 53.55 และ 46.45 ตามลําดับ
สวนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพในเอกสารการประชุมสวนใหญจะเปนการตีพิมพระดับชาติ รอยละ
68.06 และเปนการตีพิมพระดับนานาชาติ รอยละ 22.22 มีผลงานวิจัยเพียงสวนนอยที่มีการ
ตีพิมพทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ รอยละ 9.72

25
ตารางที่ 4.11 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามผลงานวิจัยที่มีการนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
และระดับของการนําเสนอ
หนวย : โครงการ

ขอมูล
การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
ไมมีการนําเสนอผลงาน
มีการนําเสนอผลงาน
ผลงานวิจัยที่มีการนําเสนอไปในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
การนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ
 บรรยาย
 โปสเตอร
 ทั้งบรรยาย และโปสเตอร
การนําเสนอในที่ประชุม ระดับนานาชาติ
 บรรยาย
 โปสเตอร
การนําเสนอในที่ประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ

จํานวน
ผลงานวิจัย
(155)
79
76
(76)
(54)
22
21
11
(14)
8
6
(8)

รอยละ
(100)
50.97
49.03
(100)
71.05

18.42

10.53

จากตารางที่ 4.11 พบวาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 จํานวน 155 โครงการ ยังไมมีการนําเสนอผลงานและมีการนําเสนอในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน คือ ไมมีการนําเสนอผลงาน รอยละ 50.97 และมีการนําเสนอผลงาน รอยละ 49.03
ถาพิจารณาในสวนของผลงานวิจัยที่มีการนําเสนอในการประชุม จํานวน 76 โครงการ จะพบวา
สวนใหญมีการนําเสนอในระดับชาติในรูปของการบรรยายมากที่สุด รอยละ 71.05 และมีการ
นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ รอยละ 18.42 มีโครงการเพียงสวนนอยที่มีการนําเสนอผลงาน
ในที่ประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพียงรอยละ 10.53

26
แผนภูมิที่ 4.11 แสดงรอยละของผลงานวิจัยที่มีการนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
การนําเสนอในที่ประชุม
ระดับนานาชาติ
18.42%
การนําเสนอในที่ประชุมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
10.53%
การนําเสนอในที่
ประชุมระดับชาติ
71.05%

ตารางที่ 4.12 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามผลงานวิจยั ทีม่ กี ารเขียนเปนบทความตีพมิ พในหนังสือพิมพ
หรือนิตยสาร
หนวย : โครงการ

ขอมูล
การเขียนบทความในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
ไมมี
มี

จํานวนผลงานวิจัย
(155)
129
26

รอยละ
(100)
83.23
16.77

จากตารางที่ 4.12 พบวาผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547
และ 2548 สวนใหญไมมีการเขียนเปนบทความตีพิมพในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร จํานวน 129
โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 83.23 มี เ พี ย งส ว นน อ ยที่ มี ก ารนําไปเขี ย นเป น บทความตี พิ ม พ
ในหนังสือพิมพ หรือนิตยสาร เพียง 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.77

27
2.2 ดานการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี
ตารางที่ 4.13 รอยละของผลงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ 2548
จําแนกตามการถายทอดเทคโนโลยี และรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยี
หนวย : โครงการ

ขอมูล
การนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี
มีการถายทอดเทคโนโลยี
ไมมีการถายทอดเทคโนโลยี
รูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยี (ตอบมากกวา 1 ขอ)
การฝกอบรม
การจัดประชุม/การสัมมนา/เสวนา
การจัดเวทีเรียนรูรวมกับชุมชน
การใหคําปรึกษา
การบริการตรวจวิเคราะห/คลินิกเคลื่อนที่
การเผยแพรทางรายการวิทยุ/โทรทัศน
การเผยแพรบทความวิชาการ ทางหนังสือพิมพ/
นิตยสาร
อืน่ ๆ เชน รายงานผลการวิจยั , ถายทอดความรูท าง
อินเตอรเน็ต ,การสงเสริมเกษตรกรนําไปปฏิบตั จิ ริงฯ

จํานวนผลงานวิจัย
(155)

รอยละ
(100)

111
44

71.61
28.39

43
51
29
72
6
23
23
17

27.74
32.90
18.71
46.45
3.87
14.84
14.84
10.97

จากตารางที่ 4.13 พบวา ผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 สวนใหญมีการนําไปถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 111 โครงการ คิดเปน รอยละ 71.61 และ
ผลงานวิจัยที่ยังไมไดนําไปถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.39 ในสวนของ
โครงการที่มีการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี จะมีรูปแบบของการใหคําปรึกษามากที่สุด
รอยละ 46.45 รองลงมาจะเปนการจัดประชุม/การสัมมนา/เสวนา จํานวน 51 โครงการ คิดเปนรอยละ
32.90 และมีการจัดฝกอบรม 43 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.74 และมีจํานวนพอสมควรที่มีการนํา
ผลงานวิจัยไปเผยแพรทางสื่อวิทยุ โทรทัศน และสิ่งพิมพ รอยละ 14.84 เทากัน และยังพบมีการนํา
ผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ เชน รายงานผลการวิจัย การถายทอดความรูทาง
อินเตอรเน็ต การสงเสริมเกษตรกรนําไปปฏิบัตจิ ริง เปนตน คิดเปนรอยละ 10.97 สวนรูปแบบของการ
นําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีนอยที่สุด คือ การบริการตรวจวิเคราะห/คลินิกเคลื่อนที่ จํานวน 6
โครงการ รอยละ 3.87
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2.3 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชเกี่ยวกับการเรียนการสอน อาทิ
2.3.1 การนําผลงานวิจัยไปใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอน
2.3.2 การนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตํารา
2.3.3 การนําผลงานวิจัยไปเปนหัวขอปญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.3.4 การนําผลงานวิจัยไปเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก
ตารางที่ 4.14 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามการนําไปใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอน
หนวย : โครงการ

ขอมูล
การนําผลงานวิจัยไปใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอน
มีการใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอน
ไมมีการใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอน

จํานวนผลงานวิจัย
(155)

รอยละ
(100)

106
49

68.39
31.61

จากตารางที่ 4.14 พบวา ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ป 2547 และ 2548
สวนใหญมีการนําไปใชเปนกระบวนการเรียนการสอน จํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ
68.39 และไมมีการนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอน จํานวน 49 โครงการ คิดเปนรอยละ
31.61
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ตารางที่ 4.15 รอยละของกระบวนวิชาที่นําผลงานวิจัยที่นําไปใชในการเรียนการสอน จําแนก
ตามระดับของกระบวนวิชา

ขอมูล
ใชสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
ใชสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท
ใชสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาเอก

จํานวนกระบวนวิชา
(150)

รอยละ
(100)

80
63
7

53.33
42.00
4.67

แผนภูมิที่ 4.15 แสดงรอยละของผลงานวิจัยที่ใชเกี่ยวกับการเรียนการสอน จําแนกตามระดับ
ของกระบวนวิชา
ใชสอนกระบวน
วิชาระดับปริญญาเอก
4.67%

ใชสอนกระบวน
วิชาระดับปริญญาโท
42%

ใชสอนกระบวนวิชา
ระดับปริญญาตรี
53.33%

จากตารางที่ 4.15 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่นําไปใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอน
จํานวน 106 โครงการ พบวา ใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอนในระดับตางๆ 150 กระบวนวิชา
โดยสวนใหญ เปนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีมากสุด จํานวน 80 กระบวนวิชา คิดเปนรอยละ
53.33 รองลงมาคือการสอนเปนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท จํานวน 63 กระบวนวิชา รอยละ
42.0 และมีเพียง 7 กระบวนวิชา ที่มีการนําผลงานวิจัยไปใชเปนการสอนในระดับปริญญาเอก
รอยละ 4.67
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ตารางที่ 4.16 รอยละของผลงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามการนําไปเขียนเปนตําราเรียน
หนวย : โครงการ

ขอมูล

จํานวนผลงานวิจัย

รอยละ

การนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตํารา
ไมมีการนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตําราเรียน
มีการนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตําราเรียน

(155)
125
30

(100)
80.65
19.35

ลักษณะการเขียนตํารา
เขียนบางบท
เขียนทั้งเลม

(30)
28
2

(100)
93.33
6.67

จากตารางที่ 4.16 พบวาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 สวนใหญยังไมไดนําผลงานวิจัยไปเขียนตําราเรียน จํานวน 125 โครงการ
คิดเปนรอยละ 80.65 สวนที่นําไปเขียนเปนตําเรียน จํานวน 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 19.35
สวนใหญผลงานวิจัยที่นําไปเขียนเปนตําราเรียนจะเปนการเขียนเปนบางบท จํานวน 28 โครงการ
คิดเปนรอยละ 93.33 และเปนการเขียนทั้งเลมเพียง 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.67
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ตารางที่ 4.17 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามการใชงานวิจัยเปนหัวขอปญหาพิเศษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
หนวย : โครงการ

ขอมูล
การใชผลงานวิจัยเปนหัวขอปญญาพิเศษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ไมใชเปนหัวขอปญหาพิเศษของนักศึกษา ป.ตรี
ใชเปนหัวหัวขอปญหาพิเศษของนักศึกษา ป.ตรี

จํานวนผลงานวิจัย
(155)

รอยละ
(100)

97
58

62.58
37.42

จากตารางที่ 4.17 พบวาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 สวนใหญยังไมใชเปนหัวขอปญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 97 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.58 สวนที่ใชผลงานวิจัยเปนหัวขอปญหาพิเศษของนัก
ศึกษา จํานวน 58 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.42
ตารางที่ 4.18 รอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามการนําไปกําหนดเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก และระดับของวิทยานิพนธ
หนวย : โครงการ

ขอมูล
การใชผลงานวิจัยเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก
มีการใชเปนหัวขอวิทยานิพนธ
ไมมกี ารใชเปนหัวขอวิทยานิพนธ
ระดับการใชผลงานวิจัยเปนวิทยานิพนธของนักศึกษา
ใชเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ใชเปนขอวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ใชเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก

จํานวนผลงาน
วิจัย
(155)
79
76
(79)
65
3
11

รอยละ
(100)
50.97
49.03
(100)
82.38
3.8
13.9
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แผนภูมิที่ 4.18 แสดงรอยละของการนําผลงานวิจัยไปกําหนดเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

หัวขอวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
3.8%

หัวขอวิทยานิพนธของ
นักศึกษาทั้ง ระดับ
ปริญญาโทและปริญญา
เอก 13.90%

หัวขอวิทยา
นิพนธของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
82.38%

จากตารางที่ 4.18 พบวาโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547
และ 2548 สวนใหญใชผลงานวิจัยเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จํานวน 79 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.97 และไมใชเปนหัวขอวิทยานิพนธของ
นักศึกษาทั้งสองระดับ จํานวน 76 โครงการ คิดเปนรอยละ 49.03 ในสวนของโครงการที่นําผลงาน
วิจัยไปใชเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา สวนใหญจะเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทอยางเดียวมากที่สุด จํานวน 65 โครงการ รอยละ 82.38 รองลงมาเปนโครงการที่
ใชผลงานวิจัยเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน
11 โครงการ รอยละ 13.90 มีโครงการเพียงสวนนอยที่ใชผลงานวิจัยเปนหัวขอวิทยานิพนธ
ในระดับปริญญาเอกอยางเดียวเพียง 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.8
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2.4 ดานการพัฒนานักศึกษาเขาสูกระบวนการวิจัย
ตารางที่ 4.19 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ 2548
จําแนกตามการเขารวมเปนผูชวยนักวิจัยของนักศึกษา และระดับนักศึกษาที่เขารวม
เปนผูชวยนักวิจัย
จํานวน
จํานวน
รอยละ
รอยละ
ขอมูล
โครงการ
คน
(100)
(100)
(155)
การเขารวมเปนผูชวยนักวิจัยในโครงการของนักศึกษา
มีนักศึกษาเขารวมเปนผูชวยนักวิจัย
101
65.16 263
ไมมีนักศึกษาเขารวมเปนผูชวยนักวิจัย
54
34.84
โครงการที่มีนักศึกษาเขารวมเปนผูชวยนักวิจัยจําแนก
ตามระดับชั้น
โครงการที่มีผูชวยนักวิจัยระดับปริญญาตรี
โครงการที่มีผูชวยนักวิจัยระดับปริญญาโท
โครงการที่มีผูชวยนักวิจัยระดับปริญญาเอก
โครงการที่มีผูชวยนักวิจัยทั้งระดับปริญญาตรีและโท
โครงการที่มีผูชวยนักวิจัยระดับปริญญาโทและเอก

(101)

(100)

(263)

(100)

20
45
3
23
10

19.80
44.56
2.97
22.77
9.90

83
165
15

31.56
62.74
5.70

จากตารางที่ 4.19 พบวา ผลงานวิจัยสวนใหญมีนักศึกษาเขารวมเปนผูชวยนักวิจัย จํานวน
101 โครงการ คิดเปนรอยละ 65.16 และที่ไมมีนักศึกษารวมเปนผูชวยนักวิจัย จํานวน 54 โครงการ
คิดเปนรอยละ 34.84
ในสวนของผลงานวิจัยที่มีนักศึกษารวมเปนผูชวยนักวิจัย จํานวน 101 โครงการ พบวา
สวนใหญจะเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 45 โครงการ คิดเปนรอยละ 44.56
รองลงมาเป น โครงการที่ มี นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโทร ว มเป น ผู ช ว ยนั ก วิ จั ย
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกับโครงการที่มีนักศึกษาปริญญาตรีอยางเดียวที่รวมเปนผูชวยนักวิจัย รอยละ
22.77 และ 19.80 ตามลําดับ มีโครงการเพียงสวนนอยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกรวมเปนผูชวย
นักวิจัยอยางเดียว รอยละ 2.97
เมื่อพิจารณาผลงานวิจัยที่มีนักศึกษาเปนผูชวยวิจัย จํานวน 101 โครงการ คิดเปนจํานวน
นักศึกษา 263 คน โดยสวนใหญจะเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ
62.74 รองลงมาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 83 คน รอยละ 31.56 และมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกรวมเปนผูชวยนักวิจัย เพียง 15 คน คิดเปนรอยละ 5.7
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ตารางที่ 4.20 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามลักษณะงานทีน่ กั ศึกษาชวยดําเนินการในโครงการ
หนวย : โครงการ

ขอมูล
ลักษณะงานที่นักศึกษาชวยดําเนินการในโครงการ
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ชวยเก็บรวบรวมขอมูล
ชวยงานทดลองภาคสนาม
ชวยงานทดลองในหองปฏิบัติการ
ชวยดานการวิเคราะหขอมูลและการจัดทํารายงาน
ชวยจัดเวทีกิจกรรมชุมชน
ชวยงานดานธุรการ การเงินและบัญชีโครงการ
ชวยงานอื่น เชน ใหคําปรึกษาแกเกษตรกร,
การจัดการฝกอบรม เปนตน

จํานวนผลงานวิจัย

รอยละ

84
67
56
65
24
17
6

54.19
43.23
36.13
41.94
15.48
10.97
3.87

จากตารางที่ 4.20 พบวา ผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547
และ 2548 สวนใหญเปนโครงการที่มีนักศึกษาชวยงานดานการเก็บรวบรวมขอมูลมากที่สุด
จํานวน 84 โครงการ คิดเปนรอยละ 54.19 รองลงมาเปนโครงการที่มีนักศึกษาชวยงานทดลอง
ภาคสนาม ในสัดสวนที่ใกลเคียงกับชวยงานดานการวิเคราะหขอมูลการจัดทํารายงาน รอยละ
43.23 และ 41.94 ตามลําดับ สวนอื่นเปนการชวยงานในหองปฏิบัติการ รอยละ 36.13 และชวย
จัดเวทีกิจกรรมชุมชน และชวยงานดานธุรการการเงินและบัญชีโครงการ รอยละ 15.48 และ
10.97 ตามลําดับ
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2.5 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย
ตารางที่ 4.21 รอยละของโครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 จําแนกตามโครงการทีม่ กี ารดําเนินการจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา
หนวย : โครงการ

ขอมูล
การดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาผลงานวิจัย
ไมมีการจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา
มีการจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา
อยูระหวางดําเนินการขอจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา
ยังไมไดจะทะเบียนในขณะนี้ แตมีแผนวาจะดําเนินการ

จํานวน
ผลงานวิจัย
(155)

รอยละ
(100)

146
3
2
4

94.19
1.94
1.29
2.58

จากตารางที่ 4.21 พบวา ผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร ป 2547 และ 2548 สวนใหญ
ยังไมมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 146 โครงการ คิดเปนรอยละ 94.19 โครงการ
ที่มีการดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาแลว มีเพียง 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.94
และโครงการที่ยังอยูระหวางขั้นตอนการดําเนินการขอจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา
ร อยละ 1.29 และมีบางโครงการที่ยังไมไดจดทะเบียนในขณะนี้ แตมีแผนกําหนดไววาจะ
ดําเนินการภายหลัง รอยละ 2.58
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ตารางที่ 4.22 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 ที่นําไปสูการเกิดนวัตกรรมใหม
หนวย : โครงการ

ขอมูล
ผลงานวิจยั ทีน่ าํ ไปสูก ารเกิดนวัตกรรมใหม
ไมเกิดนวัตกรรมใหม
เกิดนวัตกรรมใหม

จํานวนผลงานวิจัย
(155)

รอยละ
(100)

94
61

60.65
39.35

จากตารางที่ 4.22 พบวา ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2547 และ 2548 สวนใหญไมนาํ ไปสูก ารเกิดนวัตกรรมใหม จํานวน 93 โครงการ คิดเปนรอยละ
60.65 สวนที่ผลจากวิจัยนําไปสูการเกิดนวัตกรรมใหม มีจํานวน 62 โครงการ คิดเปนรอยละ
รอยละ 39.35
ตารางที่ 4.23 รอยละของผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 ที่มีการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นําไป
สูการสรางรายได
หนวย : โครงการ

ขอมูล
การนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยฯ
ไมมี
มี

จํานวนผลงานวิจัย
(155)

รอยละ
(100)

106
49

68.39
31.61

จากตารางที่ 4.23 พบวาผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547
และ 2548 สวนใหญยังไมมีการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นําไป
สูการสรางรายได จํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.39 มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นําไปสูการสรางรายได จํานวน 49 โครงการ
คิดเปนรอยละ 31.61
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นวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร จํานวน 61 โครงการ มีดังนี้
1. โครงการ Identification of sex in immature Makong Giant Catfish by using
Molecular genetic technique เปนผลงานวิจัยที่สามารถทําเครื่องหมายโมเลกุล
สําหรับบงชี้เพศปลาบึก
2. โครงการพัฒนาผลิตผักคุณภาพ และถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ
ในโรงตาขายกันแมลง มีการผลิตผักภายใตสภาพโรงเรือนไมไผ
3. โครงการพัฒนาการผลิตดานการเกษตรเพื่อความปลอดภัยของชุมชน ผลจากการวิจัย
สามารถพัฒนาชุดตรวจสอบดิน
4. โครงการใชสารกําจัดวัชพืชแบบหลังงอกในออย โดยการฉีดพนดวยเครื่อง CDA ทําให
เกิดเทคนิคใหม ๆ ในการปราบวัชพืชในไรออย
5. โครงการจัดระบบเกษตรอินทรีย ณ สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
จากผลงานวิจัยทําใหมีการปรับปรุงคุณภาพปุยอินทรียใหมีธาตุอาหารหลักเพิ่มขึ้น
6. โครงการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ ของเกษตรบนพื้นที่สูง
ของมูลนิธิโครงการหลวง ทําใหชาวเขาปรับใชนวัตกรรมใหสอดคลองกับลักษณะ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
7. โครงการปรับปรุงพันธุถั่วอะซูกิ จากการวิจัยทําใหไดพันธุถั่วอะซูกิที่ดีจํานวน 1 พันธุ
8. โครงการวิจัยและพัฒนาถั่วที่สูง จากผลการวิจัยทําใหไดพันธุพืชถั่วพันธุใหม เชน
ถั่วเหลือง ถั่วขาว ถั่วปนโต
9. โครงการอนุรักษโคขาวลําพูน ในเขตจังหวัดลําพูนและเชียงใหม เพื่อการผลิตโคเนื้อ
จากการวิจัยทําใหมีการประยุกตใชภูมิปญญาชาวบานมาชวย ในขบวนการวิจัย
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุของโคโดยเทคนิคการยายฝากตัวออน จากการ
วิจัยทําใหลดตนทุนในขบวนการทํางานในการใชเทคโนโลยี
11. โครงการศึกษาการใชไมยราบในการฟนฟู และเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินที่เสื่อม
สภาพบนที่สูง ทําใหเกษตรนําไมยราบไรหนามในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบการ
ผลิตพืชบนพื้นที่สูง
12. โครงการศึกษาศักยภาพของสายพันธุกาแฟอราบีกาที่เหมาะสมในระบบการปลูก
กาแฟทําใหไดพันธุกาแฟอราบิกาที่เหมาะสมปลูกในสภาพรมเงา
13. โครงการวุฒิเมธีวิจัยและพัฒนา : การพัฒนาแบบจําลองไกพื้นเมือง ทําใหมีแบบ
จําลองไกพื้นเมือง
14. โครงการจําลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกตอการผลิตขาวในลุม
น้ําโขงทําใหไดโปรแกรม MRB-Rice
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15. โครงการผลิตไกฟาและนกกระทาทุงเพื่อเปนทางเลือกใหม สําหรับสัตวปกเศรษฐกิจ
ทําใหมีการเลี้ยงไกฟาในพื้นที่สูง
16. โครงการผลกระทบจากการระบาดของไขหวัดนกและมาตรการฟนฟูของภาครัฐ ทําให
เกิดองคความรูดานความเชื่อ ผลกระทบ นําไปสูการกําหนดนโยบาย
17. โครงการผลการเสริมสารสกัดจากแลตโตแบซิลลัสในสุกรพันธุ ทําใหมีการผลิตเชื้อ
แลคโตแบซิลลัส และผลการใชในสัตว
18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไกพื้นเมือง : ระบบการผลิตในเชิงการคา ทําใหเกิด
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตของไกพื้นเมือง
19. โครงการศึกษาระบบฟารมเชิงนิเวศน ทําใหมีการนําเศรษฐกิจพอเพียงนํามาประยุกตใช
20. โครงการ Iron Contents of rice grain ทําใหไดขาวพันธุใหม รวมกับศูนยวิจัยขาว
พิษณุโลก กรมการขาว
21. โครงการ Rice quality ทําใหไดพันธุขาวใหม
22. โครงการวิจัยรวม BORASSUS- เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ทําใหการลดการพังทลาย
ของดินโดยใชวัสดุคลุมดินที่ถักทอจากไมไผ และใบปาลม
23. โครงการเพิ่มผลิตและประสิทธิภาพการใชน้ําของพืชในระบบวนเกษตรน้ําฝนอยาง
ยั่งยืน บนพื้นที่ลาดชัน ทําใหเกิดวิธีการปลูกพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวน้ําฝนใหกักเก็บไว
ในดินใหมากที่สุด และการเพิ่มผลผลิตตลอดป
24. โครงการสารที่ปลดปลอยจากราก และลักษณะการเจริญเติบโตในพันธุถั่วลิสงที่ทน
แลงและตานทานตอการเกิดสารแอฟลาทอกซิน ทําใหไดพบวารากของถั่วลิสงพันธุที่
ทนแลง และตานทานตอสารพิษอะฟลาทอกซินจะปลดปลอยน้ําตาลซูโครสออกมาใน
ปริมาณที่มาก ถาหากถั่วลิสงไดรับผลกระตุนจากสภาวะที่แหงแลง
25. โครงการ Participatory modeling for watershed for watershed management :
Using multi-agent system and role games with stakeholders ทําใหเกิดการใช
แบบจําลองเพื่อกําหนดนโยบายการจัดการทรัพยากร
26. โครงการระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ
ระยะที่ 1 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดิน และน้ําชลประทาน ทําใหเกิดการสราง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับจังหวัด
27. โครงการประเมินและจัดการลุมน้ําอยางผสมผสาน : ฝายเศรฐกิจสังคม ทําใหเกิดการ
ใชแบบจําลองเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
28. โครงการจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน ทําใหเกิดวิธกี ารปองกันกําจัดศัตรูพชื โดยไมใช
สารเคมี
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29. โครงการปรับปรุงพันธุแ ละขยายพันธุพ ชื ทําใหเกิดพันธุม ะเขือเทศรับประทานผลสดทีม่ ี
คุณภาพ
30. โครงการผักปลอดสารพิษใสเขตชานเมือง ทําใหเกิดองคความรูด า นการผลิตผักทีป่ ลอด
สารพิษ
31. โครงการรวบรวมพันธุล าํ ไย ทําใหทราบลักษณะเดนประจําพันธุเ พือ่ ใชในการปรับปรุงพันธุ
ลําไย
32. โครงการผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย ทําใหทราบขอดีขอเสียของตนตอแตละพันธุที่
จะนํามาใชในการขยายพันธุลําไย
33. โครงการความหลากหลายพันธุกรรม และการปรับปรุงเทคโนโลยีการปลูกขาวไรที่
บานแสนใจใหม ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ทําใหเกิด
ระบบการปลูกขาวไรเพื่อผลผลิตบนที่สูง
34. โครงการพื ชคลุ ม ดิ นในระบบการผลิ ตไม ผล ทําใหท ราบถึงพันธุถั่วอาหารสัตว ที่
เหมาะสมเปนพืชคลุมดินในสวนลิ้นจี่เพื่อควบคุมวัชพืชและบํารุงดิน
35. โครงการระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร และการ
บริการระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : การจําแนกระบบนิเวศนเกษตร และการเปลี่ยน
แปลงการใชประโยชนที่ดิน นําไปใชเปนแนวทางการกําหนดเขตจัดการที่ดินเชิงพื้นที่
36. โครงการระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร และการ
บริการระยะที่ 1 : ภาคเหนือตอนบน (ระบบกลาง) ทําใหไดโปรแกรมคอมพิวเตอร,
การสรางโครงขายลุมน้ําแบบอัตโนมัติ
37. โครงการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน ทําใหไดรูปแบบการกําจัดศัตรูพืช โดยไมใช
สารเคมี
38. โครงการผลิ ต และการทดสอบคุ ณ ภาพในภาคสนามของโปรตี เ อสโดยรวมจาก
เชื้อ Bacillus sp. FAS128 เพื่อเสริมในอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว ทําใหไดเอนโซม 2
ชนิด คือ Protease และ Pentasanase
39. โครงการผลของแกมมาโอไรซานอล ตอการตอบสนองทางภูมิคุมกันในหนูไมซ ทําให
เกิดโครงการตอเนื่องของนักศึกษาปริญญาโท 3 คน ปริญญาเอก 1 คน
40. โครงการผลิตขาวนาชลประทาน ทําใหเกิดการผลิตขาวอินทรีย
41. โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคี เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนระยะที่ 1 :
ภาคเหนือตอนบน ทําใหเกิดการสรางดัชนีวิเคราะหความเปนวิสาหกิจชุมชน ของกลุม
อาชีพ
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42. โครงการศักยภาพของหญาแฝกในการบําบัดน้ําเสีย ทําใหทราบถึงกลุมพันธุหญาแฝก
ที่ มี ศั ก ยภาพในการลดมลภาวะในแหล งน้ําและเจริญเติ บโตได ดี ในแหลงน้ําที่มี
มลภาวะ
43. โครงการคุณภาพทางกายภาพ-เคมีหลังการเก็บเกี่ยวของสตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน
72 ทําใหทราบวาหลังจากเก็บรักษา ปริมาณวิตามินซีเพิ่มขึ้น
44. โครงการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วที่เหมาะสมกับพืชตระกูลถั่วที่ใชปรับปรุง
บํารุ ง ดิ น และพื ช ตระกู ล ถั่ ว ที่ ป ลู ก เป น พื ช ผั ก บนที่ สู ง และการศึ ก ษาปลดปล อ ย
ไนโตรเจนจากพืชตระกูลถั่วภายหลังการไถกลบ ทําใหไดแนวทางการพัฒนาดินเพื่อ
การเกษตรอินทรีย
45. โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่น แบบบูรณาการเพื่อการพี่งพาตนเอง ทําใหทราบถึง
การใชวัสดุเหลือใชในพื้นถิ่นมาพัฒนาเปนวัสดุกอสราง
46. โครงการศึกษาการผลิตซีมิเดียมและรองเทานารี ทําใหทราบถึงการรักษาสภาพ
แวดลอมที่ใหผลประโยชนตอบแทน
47. โครงการพัฒนาพันธุกุหลาบ คารเนชั่น และอะกาแพนทัส ทําใหไดพันธุกุหลาบใหม
เกิดขึ้น
48. โครงการจัดการน้ําและฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในนาขาว ทําใหมีการใชน้ํา
ในนาขาวแบบประหยัด
49. โครงการสนับสนุนการบริหารการวิจัยในสถานีวิจัยการเกษตรเขตชลประทาน ทําให
เกิดการสนับสนุนระบบเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย
50. โครงการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหากรดอะมิโนยอยไดสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็กของ
สุกรดวยวิธีการศึกษาในตัวสัตว และการศึกษาในหองปฏิบัติการ ทําใหเกิดวิธีการ
ทดลองแบบใหมที่ประหยัดคาใชจายและเวลา
51. โครงการผลิตเมล็ดสังเคราะหแบบแหงของพริกหวาน (Capsicum annuum L.) ทําให
ไดเมล็ดพันธุเทียมจาก Somatic embryo ในพืชใบเลี้ยงคู
52. โครงการอิทธิพลของสถาบันที่มีตอปาไมและชุมชน ปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม และ
ผลกระทบดานนิเวศวิทยาทางภาคเหนือของประเทศไทย ทําใหสถาบันระดับทองถิ่นมี
ผลตอกระบวนการในการจัดการทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะของปาชนิด ซึ่งสามารถ
นําไปเปนผลิตภัณฑที่เสริมสรางดานเศรษฐกิจได
53. โครงการสรางตราสินคาสําหรับผลไมเพื่อสนับสนุนการสงออกผลไมของประเทศไทย :
สวนการศึกษาลายพิมพลายดีเอ็นเอไมผลที่มีผลที่มีลักษณะโดดเดน ทําใหไดวิธีสกัด
DNA จากพืชที่ยังไมเคยศึกษามากอน
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54. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร และจัดการเครือขายความรวมมือในการ
พัฒนาเกษตรที่สูงระดับนานาชาติอยางยั่งยืน ทําใหไดแนวทางจัดตั้งเครือขายทาง
วิชาการการพัฒนาพื้นที่สูงระดับนานาชาติ
55. โครงการพัฒนาอยางครบวงจรผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดแมลงชนิดถูกตัวตาย ทําให
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดแมลง
56. โครงการปรับปรุงคุณภาพผลในการผลิตไมผลเขตรอน และเขตกึ่งรอน : กรณีศึกษา
การผลิตลําไย ลิ้นจี่ และมะมวงนอกฤดู ระยะที่หนึ่ง ทําใหทราบการตัดแตงกิ่งลําไย
57. โครงการพัฒนาอยางครบวงจรผลิตภัณฑสารปองกัน กําจัดแมลงจากคางคาวพิเสน
ตนดีปลีและสาปหมา ทําใหไดสารปองกันกําจัดแมลงจากพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง
58. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสารออกฤทธิ์จากขาเพื่อใชควบคุมโรคผลเนาหลังการเก็บ
เกี่ยวในมะมวง ทําใหไดผลิตภัณฑสารสกัดจากขา “Galanga C+”
59. โครงการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ทําใหไดเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย
60. โครงการลดการเกิดโรคเหี่ยวของสตรอเบอรี่โดยใชไมคอรไรซา ทําใหทราบแนวทาง
การใชเชื้อไมคอรไรซากับการเหี่ยวของสตรอเบอรี่
61. โครงการพัฒนาพันธุกุหลาบตานทานตอโรคใบจุดดําและราน้ําคา ทําใหไดพัฒนา
สายพันธุ ที่ดีขึ้น
ผลงานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมที่นําไป
สูการสรางรายได มีทั้งหมด 48 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพกาแฟเมล็ดดิบ เพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ
กาแฟปลอดภัย มีการปองกันสารพิษในอาหาร ความสะอาดของผลิตภัณฑสําหรับ
การบริโภค
2. โครงการพัฒนาการผลิตดานการเกษตรเพื่อความปลอดภัยของชุมชน นําไปผลิต
ชุดทดสอบดินในเชิงพาณิชย
3. โครงการใชสารกําจัดวัชพืชแบบหลังงอกในออย โดยการฉีดพนดวยเครื่อง CDA
เปนตนแบบใหผูประกอบการนําไปใชกับเกษตรกร
4. โครงการจัดการระบบเกษตรอินทรีย ณ สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตร
แมเหียะ มีการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ บริการแกกลุมเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
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5. โครงการปฏิบัติในการใชสารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยสัมปอย เปนการเริ่มตนในการทําปุยคอก และปุยชีวภาพเพื่อ
ลดละเลิกการใชสารเคมี โดยกลุมเกษตรกร ต. ดอยแกว จํานวน 8 หมูบาน
6. โครงการศึกษาการผลิตแคงการูพอว และการปรับปรุงพันธุแวกซฟลาวเวอร มีการ
สงเสริมใหเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง ปลูกเปนพืชเสริมรายได
7. โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผลของลิ้นจี่บนพื้นที่สูง มีการ
นําผลงานวิจัยไปใหความรูแกเกษตรกร แกปญหาการออกดอกติดผลของลิ้นจี่
บนพื้นที่สูง
8. โครงการใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมีในการผลิตกาแฟอราบิกามีการผลิตกาแฟ
อราบิกา โดยไมใชปุยเคมีสังเคราะห
9. โครงการปรับปรุงพันธุถั่วอะซูกิ มีการสงเสริมใหเกษตรกรไดถั่วอะซูกิเปนพืชพันธุดี
เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร
10. โครงการวิจัยและพัฒนาถั่วที่สูงเปนการสงเสริมเกษตรกร และเปนการเพิ่มรายได
แกเกษตรกร เมื่อใชพันธุพืชพันธุใหมที่ไดทําการพัฒนาพันธุของโครงการวิจัยฯ
11. โครงการศึกษาผลสําเร็จของโครงการหลวงและความเปนไปไดของเครือขายความ
ร ว มมื อ ทางวิ ช าการด า นเกษตรที่ สู ง ระดั บ นานาชาติ เป นที่ ปรึกษาระดับต าง
ประเทศ ในการนําวิธีการดําเนินงานของโครงการหลวงไปใช
12. โครงการอนุรักษโคขาวลําพูน ในเขตจังหวัดลําพูนและเชียงใหม เพื่อการผลิต
โคเนื้อ เกิดการสรางมูลคาของโคขาวลําพูน
13. โครงการเพิ่ มประสิทธิ ภาพการสื บพันธุของโคโดยเทคนิคการยายฝากตัวออน
มีการผลิตตัวออนแชแข็ง
14. โครงการศึกษาศักยภาพของสายพันธุกาแฟอราบีกาที่เหมาะสมในระบบการปลูก
กาแฟมี ก ารนําพั น ธุ ก าแฟอราบิ ก า ปลู ก ในระบบการปลู ก กาแฟอราบิก าทําใน
ประเทศไทย
15. โครงการใหบริการดานการผลิตหัวเชื้อจุลินทรียสําหรับพืชตระกูลถั่ว มีการผลิต
จําหนายใหแกบริษัทเอกชน และหนวยงานอื่น ๆ
16. โครงการผลของระบบเกษตรปาไมซึ่งมีกาแฟอราบิกาเปนพืชหลักที่มีตอเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมของเกษตรกรผูปลูกในภาคเหนือตอนบน เกษตรกรนําไป
ปฏิบัติจริงในการปลูกและผลิตกาแฟเพื่อเปนรายได
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17. โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและผลิตผึ้ง มีการเพิ่มความ
สามารถในดานการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกร เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดไป
พัฒนาการเลี้ยงผึ้งของตนเอง และมีรายไดเพิ่มจากการจําหนายผลิตภัณฑ
18. โครงการวิจัยและพัฒนาน้ําผึ้งและกระบวนการผลิตน้ําผึ้ง มีการพัฒนากระบวน
การผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑน้ําผึ้งคุณภาพดี เกษตรกรสามารถจําหนายผลิตภัณฑ
ออกสูทองตลาดได
19. โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดพิษ เปนแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนขอมูล
แกเกษตรกรในการจําหนายผลิตผลเกษตรปลอดสารพิษ
20. โครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปสุกรดอย มีการพัฒนาและเพิ่มรายไดใหกับ
เกษตรกรชาวไทยภูเขา
21. โครงการผลิ ต ไก ฟ า และนกกระทาทุ ง เพื่ อ เป น ทางเลื อ กใหม สําหรั บ สั ต ว ป ก
เศรษฐกิจมีการสงเสริมรายไดเกษตรกรชาวไทยภูเขา
22. โครงการผลการเสริมสรางสกัดจากแลคโตแบซิลลัสในสุกรพันธุ เปนการสงเสริมให
บริษัทเอกชนนําไปผลิตในเชิงการคา
23. โครงการวิจัยรวม BORASSUS- เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา อาจมีการผลิตวัสดุ
คลุมดินในเชิงพาณิชยในอนาคต
24. โครงการเพิ่มผลิตและประสิทธิภาพการใชน้ําของพืชในระบบวนเกษตรน้ําฝนอยาง
ยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัน เปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรอยางยั่งยืนและลดการ
ทําลายสิ่งแวดลอมในระยะยาว
25. โครงการเทคโนโลยีการผลิตดองตึง มีการสงเสริมและเพิ่มรายไดใหเกษตรกร
26. โครงการปรับปรุงพันธุไมดอกประเภทหัว มีการสงเสริมใหเกษตรกรใชพันธุใหม
27. โครงการคัดเลือกและประเมินสายพันธุโพรเทีย ลิโคสเปอรมัม ลิวคาเดนดรอน
แบงเซีย และไมดอกในตระกูลโพราทัย ที่เหมาะสมตอการผลิตบนที่สูง มีการ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชสายพันธุใหม
28. โครงการผักปลอดสารพิษในเขตชานเมืองเปนการสรางแหลงผลิตผักปลอดสารพิษ
ในชนบท จัดตั้งกลุมผูผลิตและจําหนายพืชผักปลอดสารพิษ
29. โครงการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน เปนการสรางรายไดของเกษตรกรรายยอย
30. โครงการผลิตและการทดสอบคุณภาพในภาคสนามของโปรตีเอสโดยรวมจากเชื้อ
Bacillus sp. FAS128 เพื่อเสริมในอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว เปนการแนะนําใหกับ
บริษัทที่ทําการผลิตเอนไซม
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31. โครงการผลของแกมมาโอไรซานอล ตอการตอบสนองทางภูมิคุมกันในหนูไมซ
กอใหเกิดแนวทางในการสราง Startup Company กับมหาวิทยาลัย (CMUBI)
และมีบริษัทสนใจรวมทุนวิจัยขั้นตอเนื่อง
32. โครงการผลิตขาวนาชลประทาน มีการผลิตขาวปลอดสารพิษ และขาวอินทรีย
33. โครงการวิ เ คราะห ต น ทุ น การดําเนิ น การตลาดผั ก มี ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพการ
ดําเนินการดานการตลาด ของมูลนิธิโครงการหลวงโดยตรง
34. โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน ระยะที่
1 : ภาคเหนือตอนบน มีการพัฒนากลุมอาชีพไดพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนใน
ดานการผลิต การตลาด บริหารการเงิน และการทําแผนธุรกิจ
35. โครงการผลิตลําไยอินทรียและจัดตั้งศูนยบริการวิเคราะหตัวอยางดิน มีการศึกษา
ระดับธาตุอาหารเพื่อลดคาใชจายในการใชปุย ทําใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น
36. โครงการศึ กษาการผลิตซีมิเ ดีย มและรองเทานารี ทําใหเกษตรกรภายใตการ
ดําเนินงานของโครงการหลวงมีรายไดเพิ่มขึ้น
37. โครงการพัฒนาพันธุกุหลาบ คารเนชั่น และอะกาแพนทัส มีการเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกรของโครงการหลวง
38. โครงการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหากรดอะมิโนยอยไดสิ้นสุดที่ปลายลําไสเล็ก
ของสุกรดวยวิธีการศึกษาในตัวสัตว และการศึกษาในหองปฏิบัติการ เปนการ
ลดตนทุนการผลิตดานอาหารสัตว
39. โครงการปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มปริมาณยอดของลิลเลวในสภาพหลอดแกว
เปนการสรางรายไดเสริมใหชาวบานรายยอย แตยังไมใชระดับอุตสาหกรรม
40. โครงการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของสมและฟนฟูสภาพสวนที่เริ่ม
ทรุดโทรมในภาคเหนือโดยมีการจัดการศัตรูพืช ดิน ปุยและทําอยางมีประสิทธิภาพ
เปนการควบคุมโรคและแมลงศัตรูสม
41. โครงการพัฒนาอยางครบวงจรผลิตภัณฑสารปองกันกําจัด แมลงชนิดถูกตัวตาย
มีการนําผลิตภัณฑที่ไดไปทดลองใชในแปลงเกษตรกรภายใตความรับผิดชอบของ
มูลนิธิโครงการหลวง
42. โครงการปรับปรุงคุณภาพผลในการผลิตไมผลเขตรอน และเขตกึ่งรอน : กรณี
ศึกษาการผลิตลําไย ลิ้นจี่ และมะมวง นอกฤดู ระยะที่หนึ่ง เปนการเพิ่มคุณภาพ
ของลําไย
43. โครงการพัฒนาเทคนิคเพื่อผลิตวัตถุดิบเชิงการคา จากพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง
(ภายใตโครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจพืชสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง) ไดมีการ

45
ขยายพันธุตะไครตนดวย Tissue Culture ซึ่งในสภาพธรรมชาติพืชชนิดนี้จะงอก
ยากมาก แตมีความตองการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
44. โครงการพัฒนาอยางครบวงจรผลิตภัณฑสารปองกัน กําจัดแมลงจากคางคาวดํา
พิมเสนตน ดีปลีและสาปหมา มีการพัฒนาสารปองกันกําจัดแมลงจากคางคาวดํา
ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร ภายใตตราดอยคํา ของมูลนิธิโครงการหลวง
45. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสารออกฤทธิ์จากขาเพื่อใชควบคุมโรคผลเนาหลังการ
เก็บเกี่ยวในมะมวง เปนสารธรรมชาติที่ใชในการปองกันเชื้อราสาเหตุโรคแอน
แทรคโนส ในมะมวงเพื่อการสงออก ทดแทนสารเคมีเกษตร
46. โครงการผลิตผักและพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย เปนการผลิตผักในระบบ
เกษตรอินทรีย
47. โครงการพัฒนาอยางครบวงจรการผลิตน้ํามันหอมระเหยและสารใหกลิ่นหอมจาก
พืชสมุนไพรเมืองหนาว มีการพัฒนาเครื่องตนแบบการกลั่นน้ํามันหอมระเหย
ผลิตภัณฑสมุนไพรจากตะไครหอม
48. โครงการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป มีการพัฒนาเครื่องอบแหง
สมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนางานวิจยั ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จากการสัมภาษณนกั วิจยั จํานวน 155 คน มีผใู หขอ เสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนางานวิจยั ของ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 12.26 ในประเด็นดังนี้
หนวย : คน

ขอเสนอแนะ
ดานเชิงนโยบายในการบริหาร
1. คณะฯควรกําหนดทิศทางงานวิจยั ใหชดั เจน และครอบคลุม
เพื่อใหนักวิจัยไดทาํ งานวิจัยตามความถนัด และตรงตาม
สาขาวิชา
2. คณะฯควรเป น หน ว ยประสานงานกลางในการพั ฒ นา
โครงการวิจัยที่เปนโครงการหลักและเสนอขอรับทุนจาก
แหลงทุน โดยเชิญนักวิจยั ทีเ่ กีย่ วของมารวมทํางานวิจยั
3. คณะฯควรมี ก ารทํางานในเชิ ง รุ ก โดยมี ก ารวิ เ คราะห
ยุทธศาสตรวจิ ยั ของจังหวัดเชียงใหม ตลอดจนยุทธศาสตร
ของภาคเหนือ เพื่อเสริมสรางแนวทางสงเสริมและพัฒนา
นักวิจยั รุน ใหม รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดวย
4. คณะฯควรสงเสริมและเกือ้ หนุนนักวิจยั ทีส่ ามารถสังเคราะห
นวัตกรรมใหม โดยใหการชีแ้ นะและใหการชวยเหลือในการ
ดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา
5. คณะฯ ควรทํางานวิจยั ในเชิงรุก มีการติดตามผลงานวิจยั ของ
นักวิจยั อยางตอเนือ่ ง หรือจัดใหมกี ารสัมมนาประจําปโดยให
นั ก วิ จั ย นําเสนอผลงานทั้ ง ภาคบรรยายและโปสเตอร
ตลอดจนการสนับสนุนใหมกี ารทํางานวิจยั สถาบันเพิม่ มาขึน้
เพือ่ การพัฒนาองคกรโดยมีการคิดเปนภาระงานทีเ่ หมาะสม
ดานการพัฒนางานวิจยั ชุมชน
1. คณะฯควรสนับสนุนงานวิจยั ทีต่ อบสนองตอชุมชนหรือกลุม
เกษตรกรและมีการถายทอดองคความรูสูชุมชนในรูปแบบ
ต า งๆ เพื่ อ ให ชุ ม ชนมี ก ารดํารงชี วิ ต ที่ ยั่ ง ยื น ไม ทําลาย
สิง่ แวดลอมและเนนเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน
(155)
10

รอยละ
(100)
6.45

3

1.91
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ดานการพัฒนางานวิจยั เชิงบูรณาการ
1. คณะฯควรเปนหนวยงานกลางในการประสานงานใหเกิดกลุม
วิจยั สาขาตางๆ เพือ่ พัฒนาเปนงานวิจยั เชิงบูรณาการใหเปน
โครงการหลักของคณะ โดยมีการเชิญนักวิจยั จากภาควิชา
ตางๆ เขามามีสว นรวมในการทํางานวิจยั รวมถึงเปนแกน
กลางในการประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจยั
จากแหลงทุนตางๆ รวมทัง้ มีการกระตุน ใหนกั วิจยั ของคณะมี
การทํางานเปนทีมเพือ่ ฝกทํางานเชิงบูรณาการใหเพิม่ มากขึน้

4

2.58

ดานการพัฒนาอุปกรณและเครือ่ งมือวิจยั
1. คณะฯควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ หรือพัฒนา
อุปกรณและเครือ่ งมือวิทยาศาสตรของหองปฏิบตั กิ ารกลาง
ใหมคี วามทันสมัยและเพียงพอกับความตองการของผูใ ช

2

1.29

136

87.74

ไมมีขอเสนอแนะ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาถึงการนําผลงานวิจั ยของคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ 2548 ไปใชประโยชน เปนการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของงาน
วิจัย การเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชนในรูปแบบตางๆ การถายทอดเทคโนโลยี การนําผลงาน
วิจัยไปใชในกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนานักศึกษาเขามาสูกระบวนการวิจัย ตลอดจน
การนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย โดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษาจะใชแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเอง และไดรับการตรวจสอบหาคาความเที่ยงของเนื้อหาและความเหมาะสมของการใชภาษาจาก
คณาจารยผูทรงคุณวุฒิของคณะเกษตรศาสตร จํานวน 2 ทาน และไดมีการปรับปรุงเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณใหมีความเหมาะสม จากนั้นไดนําไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณหัวหนาโครงการ
วิจัยหรือนักวิจัยรวม จํานวน 155 โครงการ นอกจากนี้ยังไดเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมโดยการสืบคน
ขอมูลจากฐานขอมูล MIS ดานการวิจัยของคณะฯ เมื่อไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะหโดยการแจกแจงหา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาความสัมพันธโดยใชคาสถิติ
Correlation
สรุปผลการวิจัย
1. ความสอดคลองดานงานวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร กับภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม
ในระยะที่ผานมา คณะเกษตรศาสตร ไดกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธดานการทํางานวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มุงเนนการกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัย
วิจัย จากขอมูลงานวิจัย ในป 2548 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการดําเนินงานวิจัย
จํานวน 147 โครงการ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมีการดําเนินงานวิจัยทั้งหมด 1055
โครงการ คิดเปนรอยละ 13.93 โดยไดรับงบประมาณวิจัย จํานวน 71 ลานบาท เปรียบเทียบกับ
งบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมีจํานวน 846.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.40
(รายงานการดําเนินงาน ประจําป 2548 มหาวิทยาลัยเชียงใหม และรายงานประจําป 2548 งานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
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2. การวิเคราะหผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สวนที่ 1 ขอมูลผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ 2548
1.1 ขอมูลนักวิจัยเกี่ยวกับสังกัดของหัวหนาโครงการ ชวงอายุ ศักยภาพในการ
แสวงหางบประมาณวิจัย และตําแหนงทางวิชาการของนักวิจัย
จากการศึกษาพบวาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จํานวน 155 โครงการ เปนผลงานวิจัยของป 2547 จํานวน 82 โครงการ และป 2548 จํานวน 73
โครงการ โดยผลงานวิจยั เกือบทั้งหมดมีหัวหนาโครงการสังกัดคณะเกษตรศาสตร คิดเปนรอยละ
96.77 มีเพียงรอยละ 3.23 ที่มีหัวหนาโครงการสังกัดคณะอื่น โดยนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตรเปน
ผูรวมวิจัย นักวิจัยสวนใหญจะเปนกลุมผูอาวุโสที่มีอายุ 56 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 43.75 รองลงมา
เปนผลงานวิจัยของนักวิจัยที่มีอายุชวง 41-45 ป รอยละ 21.25 และพบวาเปนผลงานวิจัยของนักวิจัย
ชวงอายุ 46-50 ป และ 51-55 ป ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 13.75 และ 12.50 ตามลําดับ
กลุมนักวิจัยที่พบวามีผลงานวิจัยนอยที่สุด คือ กลุมที่มีอายุไมเกิน 35 ป และกลุมที่มีอายุ 36-40 ป
คิดเปนรอยละ 3.75 และ 5.00 เมื่อศึกษาถึงศักยภาพในการแสวงหางบประมาณของนักวิจัย พบวา
นักวิจัยกลุมที่มีอายุ 56 ปขึ้นไป เปนกลุมที่ไดรับงบประมาณวิจัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.39
รองลงมา คือ กลุมนักวิจัยที่มีชวงอายุ 51-55 ป คิดเปนรอยละ 21.95 สําหรับนักวิจัยที่มีศักยภาพใน
การแสวงหางบประมาณนอยที่สุด คือ นักวิจัยที่มีชวงอายุ 36-40 ป และกลุมนักวิจัยที่มีอายุไมเกิน 35
ป คิดเปนรอยละ 0.47 และ 1.67 ตามลําดับ โดยผลงานวิจัยสวนใหญจะเปนของนักวิจัยที่มีตําแหนง
ทางวิชาการเปนรองศาสตราจารยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.50 รองลงมาเปนผลงานวิจัยของ
นักวิจัยตําแหนงนักวิชาการเกษตร รอยละ 18.75 และพบวาเปนผลงานวิจัยของนักวิจัยตําแหนง
อาจารย และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 17.50 และ 15.00
ตามลําดับ สวนตําแหนงศาสตราจารยมีผลงานวิจัยคอนขางนอย เพียงรอยละ 3.75 และนอกจากนี้
ยังพบวามีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทํางานวิจัยสถาบัน รอยละ 2.5
1.2 ขอมูลประเภทงานวิจัย ลักษณะของงานวิจัย ระยะเวลาดําเนินการวิจัย
จากการศึกษา พบวา ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรสวนใหญจะเปนประเภท
วิจัยพัฒนา รอยละ 56.13 รองลงมาเปนงานวิจัยประยุกต รอยละ 25.16 นอกนั้นเปนงานวิจัยพื้นฐาน
รอยละ 18.71 เมื่อพิจารณาลักษณะของงานวิจัย พบวา ผลงานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยเดี่ยว
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รอยละ 83.87 รองลงมาเปนงานวิจัยเชิงบูรณาการ รอยละ 8.39 ซึ่งมีสัดสวนที่ใกลเคียงกับงานวิจัยที่มี
ลักษณะเปนชุดโครงการ รอยละ 7.74 โดยโครงการวิจัยสวนใหญเปนโครงการตอเนื่องที่มีระยะเวลา
ดําเนินการมากกวา 1 ปขึ้นไป รอยละ 56.13 นอกนั้นเปนงานวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดภาย
ใน 1 ป รอยละ 43.87
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนวิจัย งบประมาณรวมที่ไดรับ และระยะเวลาดําเนินงาน
วิจัยโครงการ
จากการศึกษา พบวา งานวิจัยคณะเกษตรศาสตร ป 2547 และ 2548 จํานวน 155
โครงการ สวนใหญไดรับงบประมาณจากแหลงทุนหนวยงานอื่นในประเทศที่ไมใชจากงบประมาณ
แผนดินงบประมาณเงินรายไดของคณะ งบประมาณเอกชน และงบประมาณตางประเทศ เชน
แหลงทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน คิดเปนรอยละ 57.42 รองลงมาจะไดรับงบประมาณจาก
งบประมาณแผนดินซึ่งมีสัดสวนที่ใกลเคียงกับงบประมาณที่ไดรับจากแหลงทุนเงินรายไดของคณะ
รอยละ 19.36 และ 18.06 ตามลําดับ ที่พบนอยที่สุดคือ ทุนวิจัยจากภาคเอกชน และงบประมาณจาก
แหลงทุนตางประเทศ รอยละ 1.29 และ 3.87 ตามลําดับ เมื่อศึกษาถึงงบประมาณวิจัยตอโครงการที่
ไดรับ พบวา งานวิจัยสวนใหญเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณรวมตอโครงการไมเกิน 500,000 บาท
รอยละ 61.94 รองลงมาไดรับงบประมาณระหวาง 500,001 - 1,000,000 บาท รอยละ 15.48 และมี
จํานวน รอยละ 11.61 ที่ไดรับงบประมาณมากกวา 2 ลานบาทขึ้นไป และจากการศึกษาระยะเวลา
ดําเนินงานของโครงการ พบวาผลงานวิจัยสวนใหญดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาของโครงการ
คิดเปนรอยละ 86.45 ที่ดําเนินการไมแลวเสร็จตามระยะเวลาของโครงการและมีการขอขยายระยะ
เวลา มีเพียงรอยละ 13.55
สวนที่ 2 ขอมูลการนําผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547
และ 2548 ไปใชประโยชน
2.1 ดานการนําผลงานวิจัยไปเผยแพรสูสาธารณชน ในรูปแบบตางๆ
จากการศึกษาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547 และ
2548 พบว า ผลงานวิ จัย ส วนใหญยังไมมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ คิดเปนรอยละ 72.90 มีเพียงรอยละ 27.10 ที่นําไปตีพิมพเผยแพรในวารสาร ซึ่งสวนใหญ
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จะเปนการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติมากที่สุด รอยละ 83.33 รองลงมาเปนการตีพิมพระดับ
นานาชาติ รอยละ 11.91 มีผลงานวิจัยเพียงจํานวนนอยที่มีการตีพิมพเผยแพรทั้งสองระดับ คิดเปน
รอยละ 4.76 เมื่อศึกษาถึงการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในเอกสารการประชุม (Proceeding)
พบวา ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรที่ยังไมมีการตีพิมพกับมีการตีพิมพมีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ
รอยละ 53.55 และ 46.45 ตามลําดับ ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรสวนใหญจะเปนระดับชาติ
คิดเปนรอยละ 68.06 รองลงมาเปนการตีพิมพระดับนานาชาติ รอยละ 22.22 มีผลงานวิจัยเพียง
สวนนอยที่มีการตีพิมพทั้งสองระดับ รอยละ 9.72 การศึกษาเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในที่
ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ พบวา ผลงานวิจัย จํานวน 155 โครงการ มีสวนที่ไมไดนําเสนอ
ในที่ประชุมกับมีการนําเสนอในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 50.97 และ 49.03 ตามลําดับ โดย
ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมจะเปนการประชุมระดับชาติมากที่สุด รอยละ 71.05 สําหรับผลงานที่
นําเสนอในที่ประชุมสวนใหญจะมีรูปแบบของการบรรยายและการแสดงโปสเตอร รองลงมาคือการ
นําเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ รอยละ 18.42 มีผลงานวิจัยจํานวนนอยที่มีการเสนอทั้งสองระดับ
ร อ ยละ 10.53 ส ว นการศึ ก ษาด า นการนําผลงานวิ จั ย ไปเขี ย นเป น บทความเพื่ อ ลงตี พิ ม พ ท าง
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร พบวา โครงการสวนใหญยังไมมีการนําไปตีพิมพ รอยละ 83.23 มีสวนที่มี
การนําไปเขียนบทความและลงตีพิมพในสื่อดังกลาวเพียงรอยละ 16.77
2.2 ดานการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี
จากการศึกษาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ป 2547 และ 2548 จํานวน 155
โครงการ สวนใหญมีการถายทอดเทคโนโลยี รอยละ 71.61 โครงการที่ยังไมมีการถายทอดเทคโนโลยี
รอยละ 28.39 เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของการถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญจะพบวาเปนการ
ใหคําปรึกษามากที่สุด รอยละ 46.45 รองลงมาเปนการจัดประชุม/สัมมนา/เสวนา รอยละ 32.90
รองลงมาเปนการจัดฝกอบรม รอยละ 27.74 และพบมีจํานวนพอสมควรที่มีการถายทอดเทคโนโลยี
โดยการผ านสื่ อวิ ทยุ/โทรทัศน และการเผยแพรบ ทความวิชาการทางหนังสือพิมพหรือนิตยสารใน
สัดสวนที่เทากัน รอยละ 14.84 สวนโครงการที่มีลักษณะของการบริการตรวจวิเคราะหหรือคลินิก
เทคโนโลยียังพบนอยมาก เพียงรอยละ 3.87
2.3 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชเกี่ยวกับการเรียนการสอน
จากการศึกษาพบวา ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร จํานวน 155 โครงการ มีการนํา
ไปใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอน จํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.39 ในจํานวน 106
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โครงการ เกิดกระบวนวิชาการเรียนการสอนทั้งหมด 150 กระบวนวิชา สวนผลงานวิจัยที่ยังไมไดนําไป
ใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอน จํานวน 49 โครงการ คิดเปนรอยละ 31.61 เมื่อศึกษาถึงระดับ
ของกระบวนวิชา พบวา สวนใหญเปนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 80 กระบวนวิชา
คิดเปนรอยละ 53.33 รองลงมาเปนกระบวนวิชาปริญญาโท จํานวน 63 กระบวนวิชา รอยละ 42.00
และใชในกระบวนวิชาระดับปริญญาเอกนอยที่สุด จํานวน 7 กระบวนวิชา รอยละ 4.67 การศึกษาดาน
การนําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตํารา พบวาผลงานวิจัยสวนใหญยังไมไดนําไปเขียนเปนตําราเรียน
รอยละ 80.65 สวนที่นําไปเขียนเปนตําราเรียน มีเพียงรอยละ 19.35 ซึ่งสวนใหญเปนการเขียนตํารา
บางบท รอยละ 93.33 สวนที่นําไปเขียนตําราทั้งเลม มีเพียง รอยละ 6.67 เทานั้น
จากการศึกษาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ที่นําไปใชเปนหัวขอปญหาพิเศษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา สวนใหญยังไมไดใชเปนหัวขอปญญาพิเศษ รอยละ 62.58 และใช
เปนหัวขอปญหาพิเศษ รอยละ 37.42 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พบวา มีการใชผลงาน
วิจัยเปนหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอยละ 50.97 ซึ่งมีสัดสวน
ที่ใกลเคียงกับไมใชเปนหัวขอวิทยานิพนธ ซึ่งมีรอยละ 49.03 งานวิจัยที่ใชเปนหัวขอวิทยานิพนธเปน
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด รอยละ 82.38 รองลงมาเปนผลงานวิจัยที่ใชเปนหัวขอวิทยา
นิพนธทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอยละ 13.90 มีเพียง 3 โครงการที่ใชเปนหัวขอ
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอกอยางเดียว รอยละ 3.8
2.4 ดานการพัฒนานักศึกษาเขาสูกระบวนการวิจัย
จากการศึกษาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ป 2547 และ 2548 รวม 155 โครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาเขาสูกระบวนการวิจัย พบวาผลงานวิจัยสวนใหญมีนักศึกษาผูชวย
นักวิจัยเปนนักศึกษา รอยละ 65.16 คิดเปนจํานวนคน เทากับ 263 คน สวนโครงการที่ไมมีนักศึกษา
เปนผูชวยนักวิจัยมีรอยละ 34.84 เมื่อศึกษาถึงระดับชั้นของนักศึกษาที่รวมเปนผูชวยนักวิจัยใน
โครงการ พบวาสวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 62.74 รองลงมาเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 31.56 และพบนอยที่สุดคือ นักศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 5.70 โดยลักษณะ
งานที่นักศึกษาชวยดําเนินการในโครงการพบมากที่สุดเปนงานชวยเก็บรวบรวมขอมูล รอยละ 54.19
รองลงมาเปนการชวยงานทดลองภาคสนาม รอยละ 43.23 และงานดานการวิเคราะหขอมูลและการ
จัดทํารายงาน รอยละ 41.94 และมีจํานวนพอสมควรที่ชวยงานในหองปฏิบัติการ รอยละ 36.13
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2.5 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา การเกิดนวัตกรรมใหม และการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมที่นําไปสู
การสรางรายได
จากการศึกษาผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ป 2547 และ 2548 ที่นําไปใชใน
เชิงพาณิชยเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา พบวาผลงานวิจัยสวนใหญยังไมมีการ
ดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รอยละ 94.19 สวนที่ดําเนินการจดทะเบียนแลว มีจํานวน
3 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.94 สวนโครงการที่ยังไมไดจดทะเบียนแตมีแผนวาจะดําเนินการมีรอยละ
2.58 และมีผลงานวิจัยบางโครงการที่อยูระหวางดําเนินการขอจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทาง
ปญญา รอยละ 1.29 เมื่อพิจารณาถึงผลงานวิจัยที่นําไปสูการเกิดนวัตกรรมใหม พบวา สวนใหญยัง
ไมเกิดนวัตกรรมใหม รอยละ 60.65 แตก็มีผลงานวิจัยจํานวนหนึ่งที่นําไปสูการเกิดนวัตกรรมใหมๆ
รอยละ 39.35 เมื่อศึกษาถึงผลงานวิจัยที่พัฒนาเปนอุตสาหกรรมที่นําไปสูการสรางรายได พบวา
ผลงานวิจัยสวนใหญยังไมถูกนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมที่นําไป
สูการสรางรายได จํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.39 สวนที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
หรือพัฒนาเปนอุตสาหกรรมที่นําไปสูการสรางรายได มีเพียงรอยละ 31.61

บทที่ 6
อภิปรายและวิจารณผล
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคไวเพื่อใหทราบถึงการนําผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไปใชประโยชน โดยศึกษาผลงานวิจัยป 2547 และ 2548 จํานวน 155
โครงการ ดังนั้น การอภิปรายผลจะเชื่อมโยงเขาสูวัตถุประสงคของโครงการ ในประเด็นเกี่ยวกับผูวิจัย
สถานภาพของงานวิจัย และการใชประโยชนผลงานวิจัย ดังนี้
จากการศึกษา ประเด็น ผูวิจัย พบวา คณะเกษตรศาสตร มีนักวิจัยที่มีศักยภาพดานการ
ทํางานวิจัยคอนขางสูง ซึ่งจากการศึกษาพบวาผลงานวิจัยเกือบทั้งหมดมีหัวหนาโครงการสังกัดคณะ
เกษตรศาสตร มีผลงานวิจัยเพียงรอยละ 3.23 ที่หัวหนาโครงการสังกัดภายนอกโดยนักวิจัยของคณะ
เปนนักวิจัยรวม ซึ่งนักวิจัยมากกวาครึ่งหนึ่งมีอายุเกินกวา 50 ปขึ้นไป และยังพบวาเปนกลุมที่มี
ศักยภาพในการแสวงหางบประมาณวิจัยมากที่สุด โดยเฉพาะกลุมนักวิจัยที่มีชวงอายุ 56 ปขึ้นไปไดรับ
งบประมาณวิจัยมากถึงรอยละ 52.39 รองลงมาเปนกลุมนักวิจัยที่มีชวงอายุ 51-55 ป รอยละ 21.95
ซึ่งหากจะนับรวมนักวิจัยที่มีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณวิจัยภาพรวมแลวจะพบอยางชัดเจน
วาเปนกลุมนักวิจัยอาวุโสคนที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป คิดเปนวงเงินงบประมาณรวม จํานวน
80,595,316 ลานบาท จากงบประมาณวิจัยรวมที่ไดรับทั้งหมด 108,414,778 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 74.34 โดยสวนใหญนักวิจัยมีตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย ซึ่งก็สอดคลองกับการ
ทดสอบหาคาทางสถิติที่พบวากลุมนักวิจัยที่มีอายุและตําแหนงทางวิชาการมากจะไดรับงบประมาณ
วิจัยมากกวากลุมนักวิจัยที่มีอายุและตําแหนงทางวิชาการนอยกวา โดยสวนใหญเปนผูแสวงหา
งบประมาณในการดําเนินการวิจัยดวยตนเองโดยเฉพาะจากแหลงทุนภายนอก แสดงใหเห็นวานักวิจัย
คณะเกษตรศาสตรสวนใหญเปนผูอาวุโสซึ่งนอกจากจะมีประสบการณดานการวิจัยเปนอยางสูงแลว
ยั ง เป น ผู ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการทํางานวิ จั ย โดยผลการศึกษาพบวานักวิจัยส ว นใหญสามารถ
ดําเนินงานวิจัยแลวเสร็จตามระยะเวลาของโครงการ ซึ่งจากขอมูลดังกลาวจะสงผลกระทบอยางมาก
ตอความเขมแข็งดานการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ในระยะ 5-10 ปขางหนา ดังนั้น สิ่งที่คณะฯ ควร
รีบดําเนินการโดยเรงดวน คือ การวางแผนสรางนักวิจัยขึ้นมาทดแทนใหเร็วที่สุด หรือการเรงสรางงาน
วิจัยในเชิงบูรณาการในลักษณะของกลุมวิจัยหรือเครือขายการวิจัยเปนตน รวมถึงการพัฒนานักศึกษา
ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยโดยการเปนผูชวยนักวิจัยในโครงการก็เปน
สวนหนึ่งที่นอกจากจะเปนการพัฒนาทักษะและประสบการณในการทํางานวิจัยใหกับนักศึกษาแลวยัง
จะสามารถพัฒนานักศึกษากลุมนี้เขาสูกระบวนการวิจัยของคณะฯในอนาคตไดอีกทางหนึ่งดวย
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จากการศึกษา ประเด็น สถานภาพของงานวิจัย พบวาคณะเกษตรศาสตร มีการผลิต
ผลงานวิจัยคอนขางมาก จากขอมูลการเปรียบเทียบโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตรกับภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป 2548 พบวา คณะเกษตรศาสตร ไดรับทุนจากแหลงทุนตางๆ เพื่อ
ดําเนินการวิจัย คิดเปนรอยละ 8.4 ของภาพรวมผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย
งานวิจัยสวนใหญจะเปนงานวิจัยพัฒนาและงานวิจัยประยุกต มีงานวิจัยพื้นฐานเพียงสวนนอย และยัง
พบวางานวิจัยมีลักษณะเปนโครงการเดี่ยวมากที่สุด รอยละ 83.87 ซึ่งก็สอดคลองกับการศึกษาที่
พบวาโครงการสวนใหญไดรับงบประมาณวิจัยตอโครงการไมเกิน 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 61.94
ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาโครงการวิจัยของคณะเกษตรศาสตรที่ไดรับยังมีขนาดเล็กและ
ยังขาดงานวิจัยในลักษณะของการบูรณาการหรือการสรางเครือขายกลุมวิจัยทั้งกับหนวยงานภายใน
และภายนอกคณะเทาที่ควร ดังนั้นผลการศึกษาในประเด็นนี้ ควรจะนําไปสูการกําหนดนโยบายและ
ทิ ศ ทางงานวิ จั ย ของคณะที่ จ ะมุ ง เน น การสร า งเครื อ ข า ยกลุ ม วิ จั ย หรื อ การพั ฒ นางานวิ จั ย ในเชิ ง
บูรณาการใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการวิจัยของคณะฯ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
จากการศึกษา ประเด็น การใชประโยชนผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ป 2547
และ 2548 จํานวน 155 โครงการ พบวา มีการนําไปใชประโยชนโดยการเผยแพรวิชาการดานการ
ตีพิมพผลงานในวารสารและการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติยังมีไม
ถึงครึ่งหนึ่งของผลงานวิจัยที่ศึกษาทั้งหมด โดยสวนใหญยังอยูในระดับชาติ สวนในระดับนานาชาติยัง
ปรากฏไมมากนัก เมื่อพิจารณาถึงประโยชนของการนําผลงานวิจัยไปใชในดานการถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับชุมชนในทองถิ่น พบวามีการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีมากถึง รอยละ 71.61 โดยการ
ใหคําปรึกษาและการจัดประชุม/สัมมนา/เสวนาหรือการฝกอบรม แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบและ
การมีสวนรวมตอชุมชนขององคกรเปนอยางดี นอกจากนี้ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรสวนใหญ
ยังมีการนํามาใชเปนกระบวนวิชาการเรียนการสอนในทุกระดับ รอยละ 68.39 หรือจํานวน 150
กระบวนวิชา โดยพบมากในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตามลําดับ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการ
ใหงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของปญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธของนักศึกษา พบวาในระดับปริญญาตรียังมี
การใชผลงานวิจัยเปนหัวขอปญหาพิเศษไมถึงครึ่งหนึ่ง แตก็พบวามีการใชผลงานวิจัยเปนวิทยานิพนธ
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกมากเกิ น กวาครึ่ ง โดยเฉพาะวิ ทยานิ พนธ ระดับ
ปริญญาโทพบรอยละ 82.38 สอดคลองกับการศึกษาที่พบวาโครงการวิจัยสวนใหญมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเขารวมเปนผูชวยนักวิจัยมากที่สุด แสดงใหเห็นวาองคความรูใหมๆ ที่ไดจากงานวิจัยมีการ
นํามาใชประโยชนโดยตรงกับนักศึกษา ดังนั้น คณะเกษตรศาสตรคงตองหาแนวทางสนับสนุนใหมีการ
ทํางานวิจัยในสาขาตางๆ เพื่อเพิ่มองคความรูทางวิชาการเกษตรใหกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น สวนการ
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นําผลงานวิจัยไปเขียนเปนตํารายังพบนอยมากและที่พบวามีการเขียนเปนตําราบางก็จะเปนการเขียน
บทความบางบทเกือบทั้งหมด
ในสวนนี้คณะเกษตรศาสตรอาจจะหาแนวทางในการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับตีพิมพผลงานวิจัยใหเพิ่มมากขึ้น เมื่อศึกษาถึงการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา พบวามีผลงานวิจัยที่จดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญานอยมาก เพียงรอยละ 1.94 แตก็พบผลงานวิจัยที่เกิดนวัตกรรมใหม และผลงานที่สามารถ
พัฒนาเปนอุตสาหกรรมที่นําไปสูการสรางรายไดจํานวนหนึ่ง คิดเปนรอยละ 39.35 และ 31.61
ตามลําดับ ซึ่งจากขอมูลที่พบคณะเกษตรศาสตรสามารถใชประกอบการวางแผนงานการดําเนินงาน
วิจัยในลักษณะโครงการตอยอดเพื่อนําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเปนการสรางมูลคา
เพิ่มในเชิงพาณิชยใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น
และเพื่อการสรางความพรอมดานการพึ่งพาตนเอง
รองรับกับกับนโยบายการปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกรในกํากับของรัฐในอนาคตอันใกลนี้
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1. คณะเกษตรศาสตรควรมีการกําหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยที่ชัดเจน สอดคลองกับ
นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศนมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เชน นโยบายดานการ
ทดแทนนักวิจัย นโยบายการใหมีพี่เลี้ยงนักวิจัยโดยมีหัวหนาโครงการที่มีตําแหนงทางวิชาการอยูใน
โครงการวิจัยดวย การสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยมีการตีพิมพผลงานวิจัยใหมากขึ้นโดยเฉพาะ
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
การตีพิมพในระดับนานาชาติเพื่อมุงความเปนเลิศทางวิชาการ
การพิมพตําราจากผลงานวิจัย เปนตน
2. สนับสนุนสงเสริมใหมีการทํางานวิจัยในเชิงบูรณาการเพิ่มมากขึ้นทั้งภายและภายนอก
คณะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานวิจัยใหมากขึ้น และเพื่อรองรับกับผลกระทบจากการเกษียณอายุ
ราชการของนักวิจัยในระยะ 5 -10 ปขางหนา
3. ใหความรูชี้แนะและชวยเหลือนักวิจัยในการดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
และสนับสนุนใหมีการดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ซึ่งนอกจากจะเปนการสราง
มูลคาเพิ่มแลวยังสอดรับกับนโยบายการพึ่งพาตนเองของคณะเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวไป
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคต
4. เนื่องจากผลงานวิจัยมีสวนสําคัญเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น จึงควรมี
การสนับสนุน ใหมีการทํางานวิ จัยทุ กสาขาและพัฒนานัก ศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยใหมากขึ้น นอกจากจะเปนการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานของนักศึกษาแลวคณะเกษตรศาสตรยังสามารถพัฒนากลุมบุคคลดังกลาวเขาสูกระบวนการ
วิจัยของคณะในอนาคตไดดวย
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แบบสัมภาษณ
โครงการ ศึกษาการใชประโยชนจากผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547-2548
ตอนที่ 1 ขอมูลโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการวิจัย……………………………………………………………………………………..
2. สังกัดของหัวหนาโครงการ
( ) นอกคณะฯ
( ) ในคณะ
3. ชวงอายุของนักวิจัย
( ) ไมเกิน 35 ป
( ) 36-40 ป
( ) 41-45 ป
( ) 46-50 ป
( ) 51-60 ป
4. ตําแหนงทางวิชาการ
( ) อาจารย
( ) ผูชวยศาสตราจารย
( ) รองศาสตราจารย
( ) ศาสตราจารย
( ) นักวิชาการเกษตร/นักสัตวศาสตร/นักวิทยาศาสตร
5. ประเภทโครงการ
( ) โครงการวิจัยพื้นฐาน
( ) โครงการวิจัยประยุกต
( ) โครงการวิจัยพัฒนา
6. งบประมาณรวมตอโครงการ
( ) ไมเกิน 500,000 บาท
( ) 500,001 - 1,000,000 บาท
( ) 1,000,001 - 1,500,000 บาท
( ) 1,500,001 - 2,000,000 บาท
( ) มากกวา 2,000,000 บาท ขึ้นไป
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7. ระยะเวลาดําเนินการ…………ป ……… เดือน เริ่ม ……………………สิ้นสุด…………………..
8. โครงการนี้ดําเนินการในลักษณะใด
( ) โครงการเดี่ยว
( ) ชุดโครงการ
( ) โครงการบูรณาการ
9. งบประมาณโครงการนี้ไดรับจากแหลงทุนใด
( ) งบประมาณเงินรายได ( ) คณะฯ ( ) ภาควิชา/หนวยงาน
( ) งบประมาณมหาวิทยาลัยเชียงใหม
( ) งบประมาณแผนดิน (กระทรวง กรม กองตางๆ )
( ) งบประมาณจากแหลงทุนอื่นในประเทศ จาก
( ) สกว.
( ) มูลนิธิโครงการหลวง
( ) สวทช.
( ) สกอ.
( ) วช.
( ) สวก.
( ) สสส.
( ) อื่นๆ ………………………………………………..
( ) ภาคเอกชน
( ) ตางประเทศ
10. ระยะเวลาโครงการ
( ) โครงการ 1 ป
( ) โครงการตอเนื่องมากกวา 1 ปขึ้นไป
11. การดําเนินงานโครงการ
( ) ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
( ) ดําเนินการไมแลวเสร็จมีการขยายระยะเวลาดําเนินการ เนื่องจาก
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
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ตอนที่ 2 การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
2.1 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชเผยแพร
12. ผลงานวิจัยเรื่องนี้ มีการนําไปตีพิมพในวารสารหรือไม ระดับใด
( ) ไมมี
( ) มี ระดับประเทศ
( ) มี ระดับนานาชาติ
13. ผลงานวิจัยเรื่องนี้ มีการตีพิมพเผยแพรในเอกสารการประชุม (Proceeding) หรือไม ระดับใด
( ) ไมมี
( ) มี ระดับประเทศ
( ) มี ระดับนานาชาติ
14. ผลงานวิจัยเรื่องนี้มีการนําไปเขียนเปนบทความตีพิมพในหนังสือพิมพหรือนิตยสารหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี
15. ผลงานวิจัยเรื่องนี้ มีการนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไม
( ) ไมมี
( ) มี ระดับประเทศ รูปแบบใด
( ) บรรยาย ( ) โปสเตอร
( ) มี ระดับนานาชาติ รูปแบบใด
( ) บรรยาย ( ) โปสเตอร
ขอ 2.2 ดานการนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี
16. ผลงานวิจัยเรื่องนี้ มีการนําไปถายทอดเทคโนโลยีหรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ไมมี
( ) มี ถายทอดลักษณะใด
( ) การฝกอบรม
( ) การจัดประชุม/การสัมมนา/เสวนา
( ) การจัดเวทีเรียนรูรวมกับชุมชน
( ) การใหคําปรึกษา
( ) การบริการตรวจวิเคราะห/คลินิกเคลื่อนที่
( ) เผยแพรบทความโดยผานรายการวิทยุ/โทรทัศน

(
(
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) การเผยแพรบทความวิชาการโดยการตีพิมพทางหนังสือพิมพ/นิตยสาร
) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………

ขอ 2.3 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชในดานการเรียนการสอน
17. ทานนําผลการวิจัยจากโครงการนี้ไปใชในกระบวนวิชาการเรียนการสอนหรือไม
( ) ไมใช
( ) ใช
ใช ( ) ระดับ ป.ตรี จํานวน …………………กระบวนวิชา
ใช ( ) ระดับ ป. โท จํานวน …………………กระบวนวิชา
ใช ( ) ระดับ ป.เอก จํานวน …………………กระบวนวิชา
18. ผลงานวิจัยเรื่องนี้ มีการนําไปเขียนเปนตําราหรือไม
( ) ไมไดเขียน
( ) เขียนบางบท
( ) เขียนทั้งเลม
ขอ 2.4 ดานการพัฒนานักศึกษาเขามาสูกระบวนการวิจัย
19. โครงการวิจัยนี้ มีนักศึกษาเขามามีสวนรวมเปนผูชวยนักวิจัยโครงการหรือไม
( ) ไมมี (ขามไปขอ 19)
( ) มี
( ) ป.ตรี จํานวน………………………. คน
( ) ป.โท จํานวน ……………………… คน
( ) ป.เอก จํานวน ……………………….คน
20. นักศึกษาที่ชวยงานวิจัย ชวยงานโครงการในดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) เก็บรวบรวมขอมูล
( ) ชวยงานทดลองภาคสนาม
( ) ชวยงานทดลองในหองปฏิบัติงาน
( ) ชวยดานการวิเคราะหขอมูลและการจัดทํารายงาน
( ) ชวยจัดเวทีกิจกรรมชุมชน
( ) ชวยงานดานธุรการ การเงินและบัญชีโครงการ
( ) ชวยงานอื่นๆ ……………………………………………………………………………….
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21. โครงการวิจัยเรื่องนี้เปนแนวทางใหนักศึกษานําไปกําหนดเปนหัวขอปญหาพิเศษของนักศึกษา
ระดับ ป.ตรีหรือไม
( ) ไมใช
( ) ใช
22. โครงการวิจัยเรื่องนี้ใชเปนแนวทางในการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ ป.โท หรือ
ป.เอก หรือไม
( ) ไมใช
( ) ใช ระดับ ป.โท
( ) ระดับ ป.เอก
ขอ 2.5 ดานการนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย
23. ผลงานวิจัยโครงการนี้ มีการดําเนินการจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา หรือไม
( ) ไมมี
( ) มี จดทะเบียนแลว ประเภทใด
( ) ลิขสิทธิ์ ระดับ ( ) ชาติ ( ) นานาชาติ
( ) สิทธิบัตร ระดับ ( ) ชาติ ( ) นานาชาติ
( ) อนุสิทธิบัตร ระดับ ( ) ชาติ ( ) นานาชาติ
( ) อื่นๆ …………………………………………………………………………..
( ) มีแตอยูระหวางดําเนินการขอจดทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญา ประเภทใด
( ) ลิขสิทธิ์ ระดับ ( ) ชาติ ( ) นานาชาติ
( ) สิทธิบัตร ระดับ ( ) ชาติ ( ) นานาชาติ
( ) อนุสิทธิบัตร ระดับ ( ) ชาติ ( ) นานาชาติ
( ) อื่นๆ …………………………………………………………………………..
( ) กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานวาจะดําเนินการ แตยังไมไดดําเนินการในขณะนี้
24. งานวิจัยเรื่องนี้ มีนวัตกรรมใหมๆ เกิดขึ้นหรือไม
( ) ไมมี …………………………………………………………………………………….
( ) มี คืออะไร …………………………………………………………………………….
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20 ผลการวิจัยเรื่องนี้ มีการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นําไปสูการ
สรางรายไดหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี ลักษณะใด ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางอายุ ตําแหนง กับงบประมาณวิจัยรวม
ตัวแปร
อายุ
ตําแหนงทางวิชาการ

r

Sig.

.234
.279

.037*
.012*

