การถอดองค์ความรู้เรื่อง
การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2555 จัดที่คําแสด ริเวอร์แควรีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี นักวิจัยได้แสดความคิดเห็น ซึ่งสามารถนํามาถอดบทเรียนได้ดังนี้
วิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของแหล่งทุน เช่น ยุทธศาสตร์ กลุ่มเรื่องวิจัยของแหล่งทุนว่าต้องการให้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องอะไร
2. จัดให้มีที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ
3. สร้างเครือข่าย ชุมชนนักวิจัย โดยวิธีการพบปะ เสวนา และสนทนากลุ่ม เป็นต้น
4. ศึกษานโยบายของรัฐ
5. เกาะติดรุ่นพี่/นักวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เราจะเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุน (รุ่นพี่/นักวิจัยเป็นผู้นําทาง และตัวเราเรียนรู้จากเขา)
6. ศึกษางานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เราจะเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุน
7. สร้างเครือข่ายกับแหล่งทุน
8. ทําวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เราถนัด/มีความรู้
9. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในเรื่องที่มีความเป็นไปได้ว่าจะทําได้สําเร็จ
10. ขอคําปรึกษาแนะนําจากรุ่นพี่/นักวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุน โดยให้อ่าน / ตรวจ / แสดง
ความเห็น
11. เขียนแต่ละประเด็นให้มีความสอดคล้องกัน
12. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ จุดเด่นของพื้นที่ ชุมชน จังหวัด เช่น โอ่งของ
จังหวัดราชบุรี ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี
13. คุย/สร้างเครือข่ายกับเพื่อน/นักวิชาการ
14. กําหนด/เขียนความคิดรวบยอดให้ได้ ให้เป็นที่พอใจของแหล่งทุน
15. เชิงรุก : เดินเข้าหาแกล่งทุน
16. เรื่องเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่มีใครทํามาก่อน
17. สถาบันวิจัยและพัฒนาสร้างความคุ้นเคย สร้างเครือข่ายกับแหล่งทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ทําวิจัย
18. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมกลุม่ การอบรม/การสัมมนา

ข้อมูลจากการสนทนาข้างต้นสามารถสังเคราะห์จัดการความรู้ในประเด็นเรื่อง “เขียนโครงการวิจัย
ให้ได้ทุน” ได้ดังนี้
1. ศึกษาประเด็นและความต้องการของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยให้เข้าใจ
1.1 หัวข้อเรื่องต่าง ๆ ที่แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยต้องการให้ทําวิจัย
1.2 วัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขที่แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยกําหนด ตัวอย่างเช่น ต้องทําวิจัยใน
ชุมชน, ต้องมีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม, ต้องร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม, ต้องมีอาจารย์ทําร่วมกับนักศึกษา
ต้องทําเป็นชุดโครงการ, ต้องสามารถให้กลุ่มเป้าหมายนําไปใช้ประโยชน์ ฯ,ฯ
1.3 ทําให้ตรงกับแบบฟอร์มการเขียนโครงร่างของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
1.4 ส่งให้ตรงเวลากับแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยกําหนด
2. ดู น โยบายของรั ฐ บาล และประเด็ น ทิ ศ ทางแนวโน้ ม ในอนาคต ตั ว อย่ า งเช่ น อาเซี ย น
แทปเลต เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สูงวัย, เกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ
3. ดูประเด็นในพื้นที่หรือในจังหวัดที่มีความโดดเด่น ตัวอย่างเช่น จังหวัดเพชรบุรีมีน้ําตาลโตนด,
มะนาว, การท่องเที่ยว, จังหวัดราชบุรีมีโอ่ง, กลุ่มชาติพันธุ์, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ผักและผลไม้ ฯลฯ
4. รู้จักเครือข่ายนักวัยที่ใกล้ชิดกับแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย มีอาจารย์อาวุโสที่มีคุณวุฒิ ศ., รศ., ดร.
ที่แหล่งทุนยอมรับมาเป็นที่ปรึกษาให้ รวมทั้งรู้จักเจ้าหน้าที่ของแหล่งทุนที่ติดต่อประสานงาน ถามข่าวการ
พิจารณาทุน
5. เข้าไปพบกับแหล่งทุน ทําความรู้จัก แนะนําตัวเอง ให้ผู้พิจารณาทุนมีความรู้สึกว่าเรามีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ และมีประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจ
6. เข้าร่วมกับนักวิจัยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการขอทุนวิจัย โดยศึกษา สอบถามถึงเทคนิควิธีการ
เขียน ร่วมเรียนรู้การทําวิจัยจากรุ่นพี่
7. ดูตัวอย่างโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน เก็บเล็กผสมน้อย และนํามาปรับใช้
กับโครงการของตัวเอง
8. กําหนดประเด็นและหัวข้องานวิจัยที่ตัวเองถนัด มีความรู้ เตรียมเนื้อหา และเขียนโครงร่าง
เตรียมไว้ก่อน
9. พัฒนาโครงร่างโดยให้รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ช่วยตรวจให้หรือทดลองนําเสนอ แล้วให้รุ่นพี่ช่วย
วิจารณ์ นํามาปรับปรุงแก้ไข หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกัลยาณมิตรที่เป็นนักวิจัยด้วยกันให้ช่วยแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ
10. หั วข้ อวิ จั ย และการเขี ยนมี จุ ดขายโดดเด่ น น่ าสนใจ ไม่ เ คยมี ใ ครนํ า ตอบสนองแหล่ งทุ น
กลุ่มเป้าหมายนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
11. โครงร่างวิจัยมีความเป็นไปได้ที่จะทํา ทําแล้วสําเร็จ นักวิจัยและหน่วยงานมีศักยภาพที่ทําได้
ตัวอย่างเช่น พัฒนาอาหารไปเป็นยา มีห้องทดลอง หรือไปร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการทดสอบ

12. มีวิธีการเขียนที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย รู้ว่าจะทําอะไร ทําอย่างไร และทําเพื่อใคร แม่นในระเบียบ
วิธีวิจัย เขียนให้สอดคล้องกันทุกหัวข้อ ตัวอย่างงเช่น ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาวัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ, ตัวแปร, เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,ประชากร, กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือ, วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล, งบประมาณ, และแผนดําเนินงานวิจัย
13. ศึกษาการเขียนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ตัวอย่างเช่น มาตรฐานอัตรา
ค่ า ตอบแทนนั ก วิ จั ย ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย ดู กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ จ ะทํ า เพื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ทุ ก ข้ อ จํ า นวนกลุ่ ม ที่
เก็บ จํานวนพื้นที่ ค่าเดินทาง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาจ่าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าทํา
เอกสาร ฯลฯ เขียนงบประมาณให้สอดคล้องกับตัวงานที่ทํา ไม่น้อยจนเกินไปแต่ไม่มากจนเกินไปจนแหล่งทุน
รู้ สึ ก ว่ า เกิ น ไป นั ก วิ จั ย ที่ เ ขี ย นของบประมาณมาก ควรจะขยายตรงกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งทํ า เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์ และขายจํานวนกลุ่มเป้าหมาย ขยายพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

