
การแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการบริหาร
งานวจิัยให้ประสบความส าเร็จ

พาวนิ มะโนชัย
มหาวทิยาลยัแม่โจ้



การบริหารงานวจิยั แนวคิดจากประสบการณ์

กรณีศึกษา : ศูนยเ์ครือข่ายวจิยัและพฒันาล าไย
แม่โจ้ – สกว.



การบริหารงานวจิยัแนวคิดจากประสบการณ์

ความส าเร็จของการวจิยั

มิติดา้นงาน

มิติดา้นการเงิน

มิติดา้นคน



มิติดา้นงาน
ผลงานวจิยัสู่การใชป้ระโยชน์
ผลงานวจิยัเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม
เกิดการยอมรับและขยายผล
เกิดการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง : เกิดศูนยค์วามเป็นเลิศ
อ่ืนๆ เช่น รางวลั



มิติดา้นเงิน
การใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยา่งสูงสุด
ความต่อเน่ืองของการไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยั



มิติดา้นคน
ความกา้วหนา้ในอาชีพทั้งนกัวจิยัและผูใ้ชผ้ลงาน
เกิดผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น
ความต่อเน่ืองในการท างานเป็นทีม
ความสุขในการท างาน
อ่ืนๆ เช่นรางวลัท่ีไดรั้บ



ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการวจิยั
1. ทีมวิจยั
o ความรู้ ทกัษะและความสามารถของทีม
oตอ้งเขา้ใจงานและเป้าหมายของงานเป็นอยา่งดี
oตอ้งมีความมุ่งมัน่ตั้งใจและมีอุดมการณ์ในการท างาน โดย
ยดึอิทธิบาท 4



อทิธิบาท 4 : รากฐานหรือหนทางไปสู่ความส าเร็จ
 ฉนัทะ (ความพอใจ) คือ การมีใจรักในส่ิงท่ีท า
 วริิยะ (ความพากเพียรในส่ิงนั้น) คือมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท 
จนเป็นผูเ้ช่ียวชาญ

 จิตตะ (ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น) คือมีใจจดจ่อและ
รับผดิชอบ

 วมิงัสา (การวเิคราะห์ตรึกตรอง) คือ ตรวจหาเหตุผลในส่ิง
ท่ีก าลงัท า วา่ถูกตอ้งหรือไม่ คิดคน้วธีิแกไ้ขปัญหา



ส่ิงท่ีทีมตอ้งมี
• อุดมการณ์ในการท างานเพื่อส่วนรวม
• การรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั
• การใหอ้ภยักนั



2. การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 ภาคีวิจยั (รัฐ ผูส้นบัสนุนการวจิยั ผูท้  าการวจิยั และผูมี้ส่วนได้

เสีย)
ร่วมคิด
ร่วมท า / ร่วมพฒันา
ร่วมผลกัดนัการใชป้ระโยชน์



3. การบริหารจัดการ
• วางแผน การสร้างความเขา้ใจถึงกระบวนการท างานและ

เป้าหมายของงาน
• แบ่งงานและก าหนดผูรั้บผดิชอบใหช้ดัเจน
• จดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบังานและเกิดความเป็นธรรม
• การประสานงานและการส่ือสาร
• ก ากบั ติดตาม พฒันาและปรับปรุง (KAIZEN)



4. อ่ืนๆ 
• ประเด็นวิจยั
• แหล่งทุน



กรณีศึกษา :
ศูนยเ์ครือข่ายวิจยัและพฒันาล าไยแม่โจ้ - สกว.



ผู้อ านวยการ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์พาวิน มะโนชยั 
โทร. 053-873059 มือถือ 081-9515907  e-mail: pawin@mju.ac.th

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธีรนุช  เจริญกิจ    ศูนยว์จิยัและพฒันาล าไยแม่โจ้
โทรศพัท ์053-873387    มือถือ 089-1914464   e-mail: theeranu@mju.ac.th

ผูบ้ริหารโครงการศูนยเ์ครือข่ายวิจยัและพฒันาล าไยแม่โจ้ – สกว.

mailto:pawin@mju.ac.th
mailto:theeranu@mju.ac.th


• เพื่อศึกษาหาองคค์วามรู้และนวตักรรมดา้นล าไย
• เพื่อสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือดา้น
ล าไย  ของกลุ่มต่างๆ
• เพื่อเป็นศูนยก์ลางการพฒันาองคค์วามรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นล าไย

วตัถุประสงค์



บทบาทหนา้ท่ีของศนูยเ์ครือข่ายฯ 

2. กจิกรรมเครือข่าย
และบริการวชิาการ

(Network)

3. กจิกรรมสารสนเทศ
และการส่ือสาร

(Communication)

1. กิจกรรมการวิจยั
(Research)

4. บริหาร
จดัการ
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ด้านที่ 1   การวจิยั

1 การสร้างองค์ความรู้
ระยะที่ 1 (2553-2555)

โครงการวิจยัเร่ือง การศึกษาวิธีการควบคุมทรงพุ่มล าไยระยะชิด
โครงการวิจยัเร่ือง การทดสอบพนัธ์ุล าไยรับประทานสดนอกฤดู
โครงการวิจยัเร่ือง การศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการเพ่ือน าเอาระบบหมุนเวียนอากาศแบบบงัคบัแนวตั้งและแก๊ส SO2

จากถงัอดัความดนัโดยตรงมาปฏิบติัในเชิงการคา้กบัผลล าไยสด
โครงการวิจยัเร่ือง ความเขา้ใจและการรับรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทานของล าไยพนัธ์ุรับประทานสด
โครงการวิจยัเร่ือง อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโต  ออกดอก และติดผลของล าไยพนัธ์ุดอ

ระยะที่ 2 (2556-2558)
โครงการวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตล าไยภายใตส้ภาพพ้ืนท่ีลุ่ม พ้ืนท่ีแลง้ และสภาพอากาศหนาวเยน็
โครงการวิจยัเร่ือง การคดัเลือกพนัธ์ุล าไยรับประทานสดเพ่ือเป็นตน้พนัธ์ุดี (โครงการต่อเน่ือง)
โครงการวิจยัเร่ือง อิทธิพลความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อการเจริญเติบโต  ออกดอก และติดผลของล าไยพนัธ์ุดอ

(โครงการต่อเน่ือง)



องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยั (1)

เทคนิคการตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่มล าไย



องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยั (2)

การชักน าให้ล าไยออกดอกนอกฤดูโดยการใช้ KClO3



องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยั (3)

พนัธ์ุล าไยรับประธานสด



องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยั (4)

ล าไยระยะชิดทรงเตีย้



องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยั (5)

ห้องรม SO2 ด้วยระบบหมุนเวยีนอากาศแบบบงัคบัแนวตั้ง



การเผยแพร่ผลงานวจิยั



2.  การพฒันางานวจิัย
• สร้างนักวจัิยรุ่นใหม่ โดยการรับนักศึกษาระดบับณัฑติศึกษา ท าวทิยานิพนธ์ด้านล าไย
• พฒันาทักษะการวจิัยให้กบันักวจิัยหน้าใหม่ โดยการชักน าอาจารย์หรือนักวชิาการรุ่น

ใหม่เข้าร่วมกจิกรรมการวจิัยด้านล าไย ในมหาวทิยาลยัแม่โจ้
• จัดประชุมเสวนา เพือ่พฒันาโจทย์วจิัยด้านล าไยประจ าปี
• จัดสัมมนาวชิาการ หรือเสวนาวชิาการเพือ่เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ (ปีละคร้ัง)
• พฒันาเกษตรกรนักวจิัย โดยแนะน าให้ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยก่ีอนการน าไปใช้

จริงในแปลงของตัวเอง

ด้านที ่1   การวจิัย (ต่อ)



พฒันาโจทยว์ิจยัและประสานงานวิจยั 

http://www.longancenter.mju.ac.th/main/images/stories/informationcenter/30_may_11/P1090084_resize.jpg


ดา้นท่ี 2   การสร้างและพฒันาเครือข่าย

• ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการต่างๆ ในการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
เช่น วิทยากรจัดฝึกอบรม จัดนิทรรศการเป็นต้น

• ให้ความร่วมมือกบัสถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานอืน่ๆ ในการด าเนินงาน
วจิัย หรือร่วมวิจัย

• สร้างและพฒันาเครือข่ายแปลงสาธิตนอกมหาวทิยาลยั จ านวน 15 แปลง
• ประสานงานกบัผู้ประกอบการส่งออกล าไย ในการตดิตามประเมนิผลการน า
ผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (ห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์)

• พฒันาระบบสมาชิกเกษตรกร ผู้ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมเร่ืองล าไยกบัศูนย์ฯ 
เพือ่การตดิตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต



พฒันาคน/ เครือข่ายและแปลงสาธิต



ดา้นท่ี 3   สารสนเทศและการส่ือสาร

• จดัเตรียมเอกสารและส่ือในการฝึกอบรมและจดันิทรรศการ เช่น แผน่พบั 
โปสเตอร์ ซีดี หนงัสือ องคค์วามรู้ดา้นล าไยเพ่ือการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

• พฒันาและปรับปรุงหอ้งนิทรรศการถาวร และแปลงสาธิตการผลิตล าไย ใน
พ้ืนท่ีของมหาวทิยาลยัเพ่ือพร้อมใหบ้ริการตลอดปี 

• จดัท าจดหมายข่าว (ล าไยสาส์น) เพ่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องคค์วามรู้
ดา้นล าไย ใหก้บับุคคลทัว่ไป

• พฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซด ์(www.longancenter.mju.ac.th)
• ออกรายการวทิย ุ(ประจ าสัปดาห์) หรือรายการทีวีดา้นการเกษตร



แปลงสาธิตและหอ้งนิทรรศการแม่โจ้



ส่ือส่ิงพิมพ ์ วดีีทศัน ์วทิย ุและโทรทศัน์

• จดหมายข่าว (ล าไยสาส์น) ปี
ละ 4 ฉบับ
• หนังสือ คู่มอื  3 เร่ือง
• แผ่นพบั  10 เร่ือง (พมิพ์ 
25,000 แผ่น)
• ซีด ี 12 เร่ือง 
• รายการวทิยุ 52 สัปดาห์/ปี
• รายการโทรทัศน์  ( 7
รายการ , รวม 14  ตอน)



อบรมถ่ายทอดเทคโนโลย/ีแลกเปล่ียนประสบการณ์

28 สิงหาคม 2556 เสวนา เร่ือง อนาคตล าไยไทยในอาเซียน

9 ธันวาคม  2556 เสวนา เร่ือง ทศิทางการวจิัยล าไยในประเทศไทย



Website และขอ้มูล

จ านวนคนเข้าชม (1 ส.ค.56 – 31 ม.ค.57) 139,170 คน 
(จ านวนคนเข้าชมรวมทั้งส้ิน  899,273 คน)

www.longancenter.mju.ac.th



Best Paper Award & Best Oral Presentation

4th International 

Symposium on Lychee, 

Longan and Other 

Spindaceae Fruits

At 

White River, South Africa

2-6 Dec., 2012



ดา้นท่ี 4   การบริหารจดัการ

• ด าเนินงานร่วมกบัศูนย์วจัิยและพฒันาล าไยแม่โจ้
(ผศ. ดร. ธีรนุช  เจริญกิจ เป็น ผอ. ศูนยฯ์) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผดิชอบดา้นล าไยของมหาวิทยาลยัแม่โจ้
ในการประสานงานวิจยั, บริหารจดัการองคค์วามรู้ 
และการใหบ้ริการวิชาการดา้นล าไย

• มหาวิทยาลยัแม่โจ้ร่วมลงทุน ในการให้บริการวชิาการแก่ชุมชน ตลอดปี
โดยสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการบริการวชิาการประจ าปี



www.themegallery.com
LOGOตารางนดัหมายการใหบ้ริการวชิาการปี 2557



ผลการด าเนินงาน

ประโยชน์และการ
น าไปใช้

• เชิงวิชาการ
• เชิงสาธารณะ
• เชิงพาณิชย์
• เชิงนโยบาย
• เชิงพฒันาคนและเครือข่าย



เชิงวชิาการ

ผลการด าเนินงาน

1. ได้องค์ความรู้ ได้แก่
• การผลติล าไยระยะชิดและการจัดการทรงพุ่ม
• ล าไยพนัธ์ุดทีีช่นะการประกวด 4 สายพนัธ์ุ
• นวตักรรมห้องรม SO2

• ผลกระทบสภาพอากาศ(เบือ้งต้น)
• ความเข้าใจและการรับรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทานล าไยพนัธ์ุรับประทานสด

2. ได้บทความวชิาการ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ เช่นการเข้าร่วมประชุมวชิาการทั้ง
ในระดบัชาติ และนานาชาติ
3. บทความปริทศัน์เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ในวารสารทั่วไป จ านวน  38 เร่ือง
4. องค์ความรู้และชุดเทคโนโลยทีีไ่ด้จากการวจิัย  เกดิการยอมรับในแวดวงวชิาการ ท า

ให้แม่โจ้กลายเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และการให้บริการ
วชิาการแก่ชุมชน



1. จัดฝึกอบรม จ านวน 33 คร้ัง
2. ร่วมจัดนิทรรศการเพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน 22 คร้ัง
3. แปลงสาธิตจ านวน 15 แปลง และมีการเข้าเยีย่มชมแปลงสาธิตดงักล่าว 19 คร้ัง
4. ห้องนิทรรศการถาวร และแปลงสาธิตในมหาวทิยาลยั มีการเข้าเยีย่มชม 42 คร้ัง
5. จดหมายข่าว จ านวน 12 ฉบับ
6. ติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวจิัย (ห้องรม SO2) จ านวน 4 แห่ง
7. หลกัสูตรโรงเรียนเกษตรกรล าไยทางอากาศ (รุ่นแรกรับใบประกาศ 100 ราย)
8. ร่วมมือกบัองค์กร์ท้องถิ่น เช่น เทศบาล ต. หนองช้างคนื อ. เมือง จ. ล าพูน ให้การ

พฒันาแปลงสาธิตและให้บริการวชิาการ
9. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยอีย่างใกล้ชิด สามารถผลติล าไยคุณภาพได้
10. เช่ือมโยงกบัหน่วยงานของรัฐ ในการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้

เชิงสาธารณะ



เชิงพาณิชย์

1. ชุดเทคโนโลยผีลติล าไยคุณภาพ ท าให้ลดต้นทุนการผลติได้ 40%
2. ผู้ประกอบการส่งออกล าไย ใช้เทคโนโลยกีารรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตาม

ผลงานวจิัย เพือ่ส่งออกล าไยไปจีนเพิม่ขึน้



เชิงนโยบาย

1. สนง. ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร เขตที่ 6 น าผลงานวจิัยบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์เพือ่พฒันาล าไยทั้งระบบ

2. สนง. เกษตรจังหวดัเชียงใหม่ ข้อความร่วมมือจากนักวจิัยในการร่วมเป็น
เครือข่ายพฒันาโครงการตลาดผลไม้เชียงใหม่สู่สากล

3. ปี พ.ศ. 2555 รมต ประจ า ส านักนายกรัฐมนตรี น าองค์ความรู้ด้านการรม
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพโรงรมล าไยในพืน้ที่ 5 
จังหวดัภาคเหนือ เพือ่ส่งเสริมการส่งออก

4. ปี พ.ศ. 2557 ผู้ว่าราชการจังหวดัล าพูน น าเอาองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวจิัย ไป
จัดท าแผนแม่บท พฒันาผลติภัณฑ์ล าไยครบวงจร



เชิงการพฒันาคนและเครือข่าย

ผลการด าเนินงาน

1. สร้างนักวจิัยรุ่นใหม่ (ปี 2556 นศ. ระดบับัณฑิตศึกษา จบ 17 คน  ศึกษาอยู่ 3 
คน

2. พฒันาทักษะนักวจิัยหน้าใหม่ (8 ท่าน)
3. สร้างวทิยากรอาสา ทั้งในส่วนของบุคลากรมหาวทิยาลยั (4 ท่าน) และ

เกษตรกรอาสา (4 ท่าน)
4. สร้างเกษตรกรชาวสวนล าไยมืออาชีพ  15 คน
5. สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลติล าไยคุณภาพ นอกฤดู ตดัแต่งกิง่ และผู้รม

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมแล้ว 12 เครือข่าย มีคนเกีย่วข้อง 1,025 คน
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัส่วนราชการและ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

ในการให้บริการวชิาการเพือ่ผลกัดันการผลติล าไยคุณภาพ



การใหบ้ริการทางวชิาการ
คร้ังที่ วนัที่ อบรม/เสวนา จัดนิทรรศการ วทิยากร ศึกษาดูงาน จ านวนคน

1 1 – 2 สิงหาคม  2556  70

2 28  สิงหาคม  2556   300

3 31  สิงหาคม  2556  170

4 19  กนัยายน 2556  20

5 25 – 26 กนัยายน  2556   20

6 6 พฤศจิกายน  2556  30

7 4 – 10  ธนัวาคม  2556  1,000

8 4 ธนัวาคม 2556  100

9 7 ธนัวาคม  2556  80

10 9 ธนัวาคม  2556  20

ตารางสรุปการใหบ้ริการวชิาการ



การใหบ้ริการทางวิชาการ (ต่อ)
คร้ังที่ วนัที่ อบรม/เสวนา จัดนิทรรศการ วทิยากร ศึกษาดูงาน จ านวนคน

11 24 ธนัวาคม  2556  50

12 26 ธนัวาคม 2556  150

13 30 ธนัวาคม  2556 – 12  
มกราคม  2557

 1,000

14 25 – 26  มกราคม  2557  500

15 27 มกราคม 2557   20

16 13  กมุภาพนัธ์  2557  30

17 19  กมุภาพนัธ์  2557  50

18 21  กมุภาพนัธ์  2557  30

รวม 6 4 5 6 3,640



ขอขอบพระคุณ


