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บทคัดย่อ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสราง
นวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบสถานภาพงบประมาณการวิจัย  ของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 โดยศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรที่ด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 จ านวนรวม 125 โครงการวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และค่าร้อยละ จากการศึกษาพบว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับงบประมาณวิจัย
จากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 71,776,497.80 บาท โดยโครงการวิจัยที่
ได้รับงบประมาณส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000-500,000 บาทต่อโครงการ แบ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้
งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 42 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 
และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 เมื่อจ าแนกตามสาขาต้นสังกัดของหัวหน้า
โครงการวิจัยพบว่านักวิจัยจากสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหารได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัยสูงถึงร้อยละ 32.35 ในส่วนของแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยพบว่าเป็นนักวิจัยจากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สูงถึงร้อยละ 31.83 แสดงให้เห็นว่านักวิจัยมีการเช่ือมโยงการท างานวิจัยกับ
แหล่งทุนวิจัยได้เป็นอย่างดี หากนักวิจัยมีการเช่ือมโยงการท างานวิจัยแบบบูรณาการจะเสริมให้งานวิจัยของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ : โครงการวิจัย งบประมาณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
Abstract 

The Faculty of Argo-Industry, Chiang Mai University has established strategic research 
priorities and innovative mechanisms to support the University’s objectives continuously. The 
purpose of this study was to examine the position of the research budget operated by the 
research arm of the Faculty of Argo-Industry, Chiang Mai University in fiscal year 2014-2016. In 
this study, research data of the Faculty of Argo-Industry during the mentioned fiscal years, all 
125 research projects, was examined. Data was analyzed by using descriptive statistics such as 
frequency and percentage. It was found that the Faculty of Argo-Industry received its research 
budget from both internal and external funding sources totally 71,776,497.80 baht. Most 
projects receiving funding were in the range 100,000-500,000 baht per project. Approved 
projects funded from internal sources comprised 42 percent while approved projects funded 
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externally comprised 53 percent of all research projects. When classified by the department of 
the research project leader, it was found that researchers from the food engineering field 
received the highest internal funding at 32.35 percent of that funding source. For the external 
funding sources, it was found that researchers in the food science and technology field 
received the highest funding with amount of 31.83 percent. This data shows that researchers 
have linked research work with research funding sources very effectively. If researchers further 
link their work with integrated research, the research work of the Faculty of Argo-Industry will 
become stronger. 
Keywords: research, fund, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University 

 
บทน า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องตามแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศอย่าง
มีทิศทางและเป็นเอกภาพ โดยในแผนระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท าแผนที่
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี มีพันธกิจใน
การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ (กองแผนงาน 
ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ก าหนดไว้ในมาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิด
ประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในค ารับรองผลการปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละส่วน
งานและมีระบบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด
จาก 2 ใน 6 ข้อดังกล่าวคือ 1) จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2) จ านวนอาจารย์ นั กวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย (วิไลพร, 2556) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ญาณภา (2559) งานวิจัยเป็นปัจจัยชี้วัด
ระดับความก้าวหน้าและความส าเร็จของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยใดมีการท าวิจัยมาก ซึ่งการท าวิจัยมาก
ต้องมีการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ และน าผลการวิจัยนั้นมาพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนา
สังคมรอบข้างได้ ย่อมแสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จของมหาวิทยาลัย การที่มหาวิทยาลัยจะประสบ
ความส าเร็จได้ ดูจากการที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น มีการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆ หาก
มหาวิทยาลัยไม่มีการท าวิจัย มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาสังคมหรือพัฒนาประเทศชาติได้ มหาวิทยาลัย
เป็นผู้ที่ต้องแบกรับความคาดหวังจากสังคม  มหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีได้ ย่อมดูจาก ผลงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ มหาวิทยาลัยของไทยที่ไม่ได้มาตรฐานของโลก ก็เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยนั้ นๆ ไม่
ผลิตผลงานวิชาการ ไม่ท างานวิจัย ซึ่งผลงานวิชาการ งานวิจัย แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสราง
นวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้ได้ตระหนักถึงพันธ
กิจด้านการวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรที่ตอบสนองต่อ
ความท้าทายของมหาวิทยาลัยและองค์กรเอง ซึ่งได้ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลงบประมาณการวิจัยที่ได้รับ ไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบแนวทางการพัฒนางานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงเป็น
การสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนางานและพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านงบประมาณการวิจัยของบุคลากรในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่
ผลิตผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2559 ให้สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประกอบการปรับปรุงทิศ
ทางการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. ศึกษาสถานภาพงบประมาณการวิจัยท่ีไดรับจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. เปรียบเทียบสัดสวนงบประมาณวิจัยท่ีไดรับจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสัดสวนการไดรับทุนวิจัยจากนักวิจัยแตละสาขาวิชา ของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ โครงการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายในและภายนอก ในปงบประมาณ 2557-2559 รวมท้ังสิ้น 125 โครงการโดยเก็บทุก
หนวยประชากร 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เ ก็บขอมูลยอนหลั งจากเอกสารและฐานขอมูลของฝ ายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางป 2557 จนถึงป 2559  
การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (frequency) และ 
คารอยละ (Percentage) และประมวลผลดวยโปรแกรม Microsoft Excel  
54ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีรวบรวมโครงการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีดําเนินการในป 
2557-2559 เทาน้ัน 
 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บรวมรวมขอมูลโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีดําเนินการ

ในปงบประมาณ 2557-2559 พบวาโครงการวิจัยท่ีดําเนินการในชวงเวลาดังกลาวมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 125 
โครงการ จําแนกเปนโครงการวิจยัของปงบประมาณ 2557, 2558 และ 2559 จาํนวน 39, 42 และ 44 โครงการ 
ตามลําดับ  

โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย มีจํานวนท้ังสิ้น 59 โครงการ จาก
การศึกษาขอมูลพบวา งบประมาณรวมตอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติมากท่ีสุด คือ งบประมาณรวมอยู
ในชวงระหวาง 100,001-500,000 บาท จํานวน 25 โครงการ (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 งบประมาณโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีดําเนินการในป 2557-2559 จําแนกตาม

งบประมาณรวมตอโครงการท่ีไดรบัจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ (บาท) 
2557 2558 2559 

จํานวน (โครงการ) รอยละ จํานวน (โครงการ) รอยละ จํานวน (โครงการ) รอยละ 
ไมเกิน 50,000 0 0.00 1 4.55 0 0.00 

50,001 - 100,000 6 37.50 9 40.91 4 19.05 
100,001 - 500,000 7 43.75 9 40.91 9 42.86 

500,001 - 1,000,000 2 12.50 1 4.55 7 33.33 
มากกวา 1,000,000 1 6.25 2 9.09 1 4.76 

รวม 16 100.00 22 100.00 21 100.00 

 

 49 
 



สถานภาพงบประมาณการวิจยัของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2557-2559 

โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย มีจํานวน 66 โครงการ 
งบประมาณรวมตอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณมากท่ีสุด คืองบประมาณระหวาง 100,001-
500,000 บาท จํานวน 30 โครงการ รองลงมาคือ งบประมาณระหวาง 500,001-1,000,000 บาท จํานวน 22 
โครงการ (ตารางท่ี 2) 
 ในระหวางปงบประมาณ 2557-2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินงานโครงการวิจัยรวม
ท้ังสิ้น 125 โครงการ จําแนกตามแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ไดแก แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 59 
โครงการ และแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 66 โครงการ พบวาท้ังโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากแหลง
ทุนภายในและแหลงทุนภายนอก งบประมาณรวมตอโครงการวิจัยท่ีไดรับมากท่ีสุด คืออยูในชวงระหวาง 
100,001-500,000 บาท (ตารางท่ี 3) 

โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 
2557 - 2559 เมื่อจําแนกตามแหลงทุนภายใน พบวาปงบประมาณ 2559 ไดรับงบประมาณสูงสุด รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 8,170,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 37.94 และเมื่อเปนแหลงทุนภายนอก ปงบประมาณ 2558 ไดรับ
งบประมาณสูงสุด รวมเปนเงินท้ังสิ้น 24,982,389.67 คิดเปนรอยละ 47.77 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมใน
การไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายในเทากับ 7,178,846.67 บาท และจากแหลงทุนภายนอกเทากับ 
17,432,125.67 บาท (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 2 งบประมาณโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีดําเนินการในป 2557-2559 จําแนกตาม

งบประมาณรวมตอโครงการท่ีไดรบัจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ (บาท) 
2557 2558 2559 

จํานวน 
(โครงการ) 

รอยละ 
จํานวน 

(โครงการ) 
รอยละ 

จํานวน 
(โครงการ) 

รอยละ 

ไมเกิน 50,000 2 8.70 1 4.35 0 0.00 
50,001 - 100,000 1 4.35 1 4.35 0 0.00 
100,001 - 500,000 11 47.83 9 39.13 10 50.00 

500,001 - 1,000,000 8 34.78 8 34.78 6 30.00 
มากกวา 1,000,000 1 4.35 4 17.39 4 20.00 

รวม 23 100.00 23 100.00 20 100.00 
 

ตารางท่ี 3 จํานวนงบประมาณท่ีไดรับของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีดําเนินการในป 2557-2559 
จําแนกตามงบประมาณโครงการท่ีไดรับจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงทุนภายใน แหลงทุนภายนอก 

จํานวน (โครงการ) รอยละ จํานวน (โครงการ) รอยละ 
ไมเกิน 50,000 1 2.00 3 4.55 

50,001 - 100,000 19 32.00 2 3.03 
100,001 - 500,000 25 42.00 30 45.45 
500,001 - 1,000,000 10 17.00 22 33.33 

มากกวา 1,000,000 4 7.00 9 13.64 
รวม 59 100.00 66 100.00 

 
ตารางท่ี 4 งบประมาณของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 ท่ีไดรับงบประมาณ

วิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกตามแหลงทุนและปงบประมาณ 

ปงบประมาณ 
แหลงทุนภายใน แหลงทุนภายนอก 

งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ 
2557 5,581,740.00 25.91 11,241,475.00 21.50 
2558 7,784,800.00 36.15 24,982,389.67 47.77 
2559 8,170,000.00 37.94 16,072,512.36 30.73 
รวม 21,536,540 100.00 52,296,377.03 100.00 

คาเฉลี่ย 3 ป 7,178,846.67 17,432,125.67 
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โครงการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 ท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย มีจํานวนท้ังสิ้น 66 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 51,431,457.47 บาท 
พบวาโครงการวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติมากท่ีสุด จํานวน 16 โครงการ 
ไดรับงบประมาณรวม 18,057,702.45 บาท หรือคิดเปนรอยละ 35.11 จากงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
รวมท้ังหมด รองลงมาเปนแหลงทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน 11 โครงการ ไดรับ
งบประมาณรวม 6,223,070.68 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.10 จากงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกรวม
ท้ังหมด และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 10 โครงการ ไดรับงบประมาณ
รวม 16,857,651.34 บาท หรือคิดเปนรอยละ 6.19 จากงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกรวมท้ังหมด 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) เมื่อศึกษางบประมาณวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก สามารถจําแนก
ตามหนวยงานท่ีไดใหการสนับสนุนทุนวิจัยและจําแนกตามปงบประมาณ (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 5 จํานวนรอยละงบประมาณโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ี

ดําเนินการในป 2557-2559 จําแนกตามประเภทของแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขอมูลแหลงทุนภายนอก 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

รอยละ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 16 18,057,702.45  35.11 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 10 16,857,651.34  32.78 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 11 6,223,070.68  12.10 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 10 3,185,833.00  6.19 
อื่นๆ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย) 

8 2,318,500.00  4.51 

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (คลัสเตอรเกษตรที่ไมใชอาหาร, ศูนยความเปนเลิศ
ดานพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน) 

4 2,070,000.00  4.02 

โครงการหลวง 4 1,578,000.00  3.07 
ภาคเอกชน 3 1,140,700.00  2.22 

รวม 66 51,431,457.47 100.00 

 

ตารางท่ี 6 งบประมาณของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 ท่ีไดรับ
งบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกตามแหลงทุนและปงบประมาณ 

ขอมูลแหลงทุนภายนอก 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 3,794,221.00 5,798,255.00 8,465,226.45 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 543,400.00 12,864,585.00 0.00 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4,144,521.00 2,078,550.00 3,449,666.34 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1,735,833.00 1,020,000.00 430,000.00 
อื่นๆ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
ของอุตสาหกรรมไทย) 

76,500.00 450,000.00 842,000.00 

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (คลัสเตอรเกษตรท่ีไมใชอาหาร, ศูนยความ
เปนเลิศดานพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน) 

0.00 1,950,000.00 820,000.00 

โครงการหลวง 397,000.00 821,000.00 360,000.00 
ภาคเอกชน 550,000.00 0.00.00 840,700.00 

รวม 11,241,475.00 24,982,390.00 15,207,592.79 

 

โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2557-2559 
เมื่อจําแนกตามตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติทุนวิจัย พบวาโครงการวิจัยท่ีมีหัวหนาโครงการ
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยไดมากท่ีสุด รวมเปนเงิน
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สถานภาพงบประมาณการวิจยัของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2557-2559 

ท้ังสิ้น 6,966,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 32.35 จากงบประมาณรวมจากแหลงทุนภายในท้ังหมด รองลงมา
คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับทุนวิจัย 5,786,200.00 บาท คิดเปนรอยละ 26.87 จากงบประมาณจาก
แหลงทุนภายในท้ังหมด และสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 3,510,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 
16.30 จากงบประมาณจากแหลงทุนภายในรวมท้ังหมด ตามลําดับ (ตารางท่ี 7) 

โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2557-2559 
เมื่อจําแนกตามตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติทุนวิจัย พบวาโครงการวิจัยท่ีมีหัวหนาโครงการ
สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมาก
ท่ีสุด รวมเปนเงินท้ังสิ้น 16,372,974.00 บาท คิดเปนรอยละ 31.83 จากงบประมาณรวมจากแหลงทุน
ภายนอกท้ังหมด รองลงมาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับทุนวิจัย 9,906,866.67 บาท คิดเปนรอยละ 
19.26 จากงบประมาณแหลงทุนภายนอกรวมท้ังหมด และสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 8,522,608.01 บาท คิด
เปนรอยละ 16.57 จากงบประมาณแหลงทุนภายนอกรวมท้ังหมด ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับกับจํานวนอาจารยประจําในคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวา 
ปงบประมาณ 2558 สัดสวนงบประมาณท่ีไดรับตอคนมีจํานวนสูงท่ีสุด คือ 585,128.39 บาทตอคน รองลงมาคือ 
ปงบประมาณ 2559 และ 2557 เทากับ 432,902.01 และ 300,414.55 บาทตอคน ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) 
 
ตารางท่ี 7 งบประมาณของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 ท่ีไดรับงบประมาณ

วิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย จําแนกตามสังกัดสาขาวิชาของหัวหนาโครงการวิจัย 
สังกัดสาขาวชิาของหัวหนา

โครงการวิจัย 
ปงบประมาณ รวมงบประมาณ  

ป 2557-2559 
รอยละ 

2557 2558 2559 
เทคโนโลยีชีวภาพ 926,200.00 2,780,000.00 2,080,000.00 5,786,200.00 26.87 
วิศวกรรมอาหาร 1,250,000.00 2,235,000.00 3,481,000.00 6,966,000.00 32.35 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 144,740.00 538,000.00 937,000.00 1,619,740.00 7.52 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 300,000.00 220,000.00 1,372,000.00 1,892,000.00 8.79 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 2,960,800.00 400,000.00 150,000.00 3,510,800.00 16.30 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 0.00 1,606,800.00 150,000.00 1,756,800.00 8.16 
สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.02 

รวม 5,581,740.00 7,784,800.00 8,170,000.00 21,536,540.00 100.00 

 
ตารางท่ี 8 งบประมาณของโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 ท่ีไดรับงบประมาณ

วิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกตามสังกัดสาขาวิชาของหัวหนาโครงการวิจัย 

สังกัดสาขาวชิาของหัวหนาโครงการวจิัย 
ปงบประมาณ รวมงบประมาณ  

ป 2557-2559 
รอยละ 

2557 2558 2559 
เทคโนโลยีชีวภาพ 1,000,166.67 4,352,000.00 4,554,700.00 9,906,866.67 19.26 
วิศวกรรมอาหาร 3,858,019.67 3,077,921.67 1,586,666.67 8,522,608.01 16.57 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 3,519,689.00 12,064,585.00 788,700.00 16,372,974.00 31.83 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 2,345,266.67 2,439,000.00 1,200,000.00 5,984,266.67 11.64 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 518,333.00 3,048,883.00 4,637,193.12 8,204,409.12 15.95 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 0.00 0.00 2,440,333.00 2,440,333.00 4.74 
สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 11,241,475.01 24,982,389.67 15,207,592.79 51,431,457.47 100.00 

 
ตารางท่ี 9 สัดสวนของงบประมาณท่ีไดรับจากท้ังแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทียบกับจํานวน

อาจารยประจําของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559  
ปงบประมาณ จํานวนอาจารยประจาํ งบประมาณไดรับทัง้หมด สัดสวนงบประมาณไดรบั (บาทตอคน) รอยละ 

2557 56 16,823,215.00 300,414.55 22.79 
2558 56 32,767,189.67 585,128.39 44.38 
2559 56 24,242,512.38 432,902.01 32.83 
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 เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนงบประมาณท่ีอาจารยประจําแตละสาขาวิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน พบวาอาจารยจากสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มีสัดสวนการไดรับทุนวิจัยสูง
รอยละ 28.53 และนักวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีสัดสวนการไดรับทุนวิจัยรอยละ 28.18 รองลงมา
ตามลําดับ (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางท่ี 10 สัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจากแหลงทุนภายในเมื่อจําแนกตามสัดสวนจํานวนอาจารยประจําใน

แตละสาขาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 

สังกัดสาขาวชิาของหัวหนาโครงการวจิัย 
สัดสวนงบประมาณไดรบั (บาท/คน) 

รอยละ 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

เทคโนโลยีชีวภาพ (12 คน) 77,183.33 231,666.67 173,333.33 28.18 
วิศวกรรมอาหาร (9 คน) 138,888.89 248,333.33 386,777.78 28.53 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (13 คน) 11,133.85 41,384.62 72,076.92 9.65 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล (5 คน) 60,000.00 44,000.00 274,400.00 11.46 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (11 คน) 269,163.64 36,363.64 13,636.36 13.72 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ(6 คน) 0.00 267,800.00 25,000.00 8.47 

รวม 558,926.71 872,106.26 947,783.39 100.00 

 
 เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนงบประมาณท่ีอาจารยประจําแตละสาขาวิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พบวาอาจารยจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร มีสัดสวน
การไดรับทุนวิจัยสูงรอยละ 28.26 และนักวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑมีสัดสวนการไดรับ
ทุนวิจัยรอยละ 20.37 รองลงมาตามลําดับ (ตารางท่ี 11) 
 
ตารางท่ี 11 สัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจากแหลงทุนภายนอกเมื่อจําแนกตามสดัสวนจํานวนอาจารยประจําใน

แตละสาขาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557-2559 

สังกัดสาขาวชิาของหัวหนาโครงการวจิัย 
สัดสวนงบประมาณไดรบั (บาท/คน) 

รอยละ 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

เทคโนโลยีชีวภาพ (12 คน) 83,347.22 362,666.67 379,558.33 18.76 
วิศวกรรมอาหาร (9 คน) 428,668.85 341,991.30 176,296.30 19.02 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (13 คน) 270,745.31 928,045.00 60,669.23 28.26 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล (5 คน) 0.00 0.00 240,000 2.63 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (11 คน) 213,206.06 221,727.27 421,563.01 20.37 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ(6 คน) 86,388.83 508,147.17 406,722.17 10.96 

รวม 1,082,356.27 2,362,577.41 1,684,809.04 100.00 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาโครงการวิจัย ท่ีดําเนินการในป 2557-2559 สามารถอภิปรายภาพรวมดังน้ี คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรมีศักยภาพดานการทํางานวิจัยคอนขางสูง โดยไดรับงบประมาณวิจัยรวมท้ัง 3 ปจากท้ัง
แหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเทากับ 72,967,997.47 บาท แตโครงการสวนใหญยังเปน
โครงการขนาดเล็กสอดคลองกับการศึกษาท่ีพบวาโครงการวิจัยสวนใหญไดรับงบประมาณรวมตอโครงการไม
เกิน 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 42 จากแหลงทุนภายใน และรอยละ 48 จากแหลงทุนภายนอก และผล
การศึกษาถัดไปพบโครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณมากกวา 1,000,000 บาท เพียงรอยละ 7 จากแหลงทุน
ภายใน และรอยละ 15 จากแหลงทุนภายนอก ซึ่งสะทอนใหเห็นวาโครงการวิจัยท่ีมีลักษณะเปนโครงการขนาด
ใหญและมีลักษณะบูรณาการยังมีนอยแตทวาก็มีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 
เน่ืองจากพบวาหากเปนแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยนักวิจัยไดรับงบประมาณจากแหลงทุนสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สูงรอยละ 35.11 แสดงใหเห็นวานักวิจัยทํางานสอดรับกับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาลเปนอยางดีและเปนไปตามแผนพัฒนา 5 4การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สถานภาพงบประมาณการวิจยัของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ดําเนินการในป 2557-2559 

ระยะ 11 ดังน้ันผลการศึกษาน้ีสามารถนําไปใชรวมกับการกําหนดนโยบายและทิศทางงานวิจัยของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ท่ีควรมุงเนนการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการโดยการเรงขยายเครือขายและความรวมมือ
ดานการวิจัยใหกวางขวางข้ึน ซึ่งในขณะน้ีประเทศไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทําวิจัยโดยรัฐบาลได
ผลักดันมาตรการสงเสรมิการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและธุรกิจวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได
ริเริ่มโครงการขนาดใหญเพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการวิจัย เชน การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร การ
จัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร เปนตน ((ราง) ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป, 2562)  

นอกจากน้ีหากวิเคราะหลงไปถึงประเด็นสาขาวิชาของนักวิจัยพบวานักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย รอยละ 32.35 และนักวิจัยสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย รอยละ 31.83 จาก
การศึกษาขอมูลครั้งน้ีจึงไดเสนอแนวทางไวหากตองการใหมีนักวิจัยจากหลากหลายสาขาไดรับทุนวิจัยสูงข้ึน 
คือแนะนําการสรางงานวิจัยท่ีเปนลักษณะบูรณาการใหมากข้ึนเพ่ือเช่ือมโยงการทํางานวิจัยลักษณะแบบสห
สาขา รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในดานการวิจัย เชน มีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการทําวิจัยอยาง
เพียงพอ (นิติยาและสมเกียรติ, 2556) และเมื่อเทียบสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับกับจํานวนอาจารยประจําท่ี
ไดรับทุนท้ังหมด พบวาในป 2558 มีสัดสวนสูงกวาป 2557 และ 2559 สอดคลองกับงบประมาณรวมของป 
2558 ท่ีไดรับงบประมาณรวมสูงกวาปอ่ืน  

ขอเสนอแนะท่ีไดจากโครงการวิจัยเพ่ือนําไปใชในการสงเสริมการขอทุนวิจัย เมื่อพิจารณาจากผล
ของสัดสวนการไดรับทุนของอาจารยในแตละสาขา พบวาคณะอุตสาหกรรมเกษตรควรสรางเครือขายนักวิจัยท่ี
มีศักยภาพในการทําวิจัยสูงใหเขามาเปนท่ีปรึกษาโครงการหรือมีสวนรวมในการพัฒนางานวิจัย และสนับสนุน
ใหนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณระหวางนักวิจัย
อาวุโสสูนักวิจัยรุนใหมเพ่ือใหงานวิจัยมีความเขมแข็งตอเน่ือง (วิไลพร, 2556) 

  
สรุปผลการวิจัย 

จากขอมูลทําใหทราบงบประมาณทุนวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวาสวนใหญเปน
โครงการวิจัยท่ีไดรับงบประมาณรวมตอโครงการไมเกิน 500,000 บาท มสีัดสวนการไดรับงบประมาณการวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกสูงกวางบประมาณท่ีไดรับจากแหลงทุนภายในซึ่งแสดงใหห็นวานักวิจัยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรมีเครือขายแหลงทุนวิจัยท่ีกวางขวางและสามารถเช่ือมโยงการทํางานวิจัยกับแหลงทุนวิจัย
ไดอยางดี นอกจากน้ียังพบสัดสวนการไดรับทุนวิจัยของนักวิจัยแตละสาขา โดยพบวานักวิจัยจากสาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการอาหารสามารถขอรับทุนจากแหลงทุนภายในไดสูงสุด แตหากเปนแหลงทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย พบวาเปนนักวิจัยจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งหากมีการสรางนักวิจัยรุน
ใหมใหเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและสงเสริมลักษณะบูรณาการวิจัยระหวางนักวิจัยตางสาขาอาจชวยใหนักวิจัยทุก
สาขารวมกันผลิตผลงานวิจัยแบบครบวงจรเพ่ือสามารถขอรับทุนวิจัยท่ีสามารถตอบโจทยวิจัยกับนโยบายของ
แหลงทุนไดครบทุกมิต ิ
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