เทคนิคการเขียนขอเสนอการวิจัยเพื่อของบประมาณประจําป
เขียนขอเสนองานวิจัยตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานกําหนด โดยมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงดังนี้
1. เลือกเรื่องวิจัยอย!างไร จึงจะไดงบประมาณ
ผูของบประมาณจําเป*นจะตองเลือกทําวิจัยตาม นโยบายที่รัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยกําหนด ในสวนของ
รัฐบาลไดกําหนดเป*นนโยบายการวิจัยของชาติไว 5 ป0 ดังนั้น ผูของบประมาณจะตองเลือกเรื่องที่จะทําวิจัยตาม
นโยบาย หรือกรอบการวิจัยทีประกาศไวนั้น จึงจะไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
2. งานวิจัยมีผลผลิตอย!างไร
ในการทํางานวิจัยแตละเรื่องนั้น ผูวิจัยตองทราบผลผลิตที่ไดจากการวิจัยนั้นวาคืออะไร จับตองไดหรือไม
การของบประมาณ ผูของบประมาณตองระบุผลผลิตที่ชัดเจนและเป*นรูปธรรม ที่สามารถนําไปสูผลสําเร็จที่เป*น
ผลลัพธ ไวดวย
Input

Process

Output

ใส!อะไรบางเขาไป
(ป*จจัยการวิจัย)

ดําเนินการอย!างไรบาง
(กระบวนการผลิต)

ผลผลิตมีอะไรบาง

Impact
ผลกระทบต!อใครบาง

Outcome
ใครบางไดผลลัพธ-

ผู ขอทุ น จะตองบอกวาโครงการวิ จัยนั้ น เมื่ อ ใสป6 จจั ย การวิ จั ยลงไป กระบวนการวิ จั ยหรื อมี วิธีก าร
ดําเนินการวิจัยอยางไรบางอยางละเอียด และชัดเจน หลังจากนั้นผลผลิตก็จะเกิดขึ้น ซึ่งผูของบประมาณจะตอง
ระบุใหเห็นเป*นรูปธรรมวา คืออะไร และเมื่อมีผลผลิตออกมา ตอมาไดนําผลผลิตไปดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
แลว เกิดผลกระทบอยางไร/ผลลัพธเป*นอยางไร/ตอใคร ซึ่งอธิบายไดดังนี้
Input คือ ป6จจัยการวิจัย เชน ชื่อโครงการวิจัยนาสนใจ เป*นป6ญหาเรงดวน (Hot issue) วัตถุประสงค
โครงการวิจัยชัดเจน และเป*นรูปธรรมเพียงใด และมีการสรางนักวิจัยรุนใหม หรือไม เป*นตน
Process คือ กระบวนการวิจัย เชน กลยุทธการวัยถูกตอง ชัดเจนและตามวัตถุประสงคของโครงการ
เพียงใด และมีแผนการถายทอดผลงานวิจัยสูกลุมเปCาหมายมา – นอย เพียงใด เป*นตน
Output คือ ผลผลิตที่ไดจากการวิจัย เชน มี Product อะไรบาง เชน สิ่งประดิษฐ, นวัตกรรม, มูลคา
ทางเศรษฐกิจ, คุณคาทางสังคม, รูปแบบ, คูมือ, ตนแบบ, ชุดการฝLก, โครงงาน, แนวทาง, หลักสูตร, องคความรู
ใหม, และขาว ขนาดเล็ก เป*นตน

Impact คือ ผลกระทบการนําผลผลิตไปสูภาคปฏิ บัติวามีผลกระทบในดานตาง ๆ มากนอยเพียงใด
ดานบวก และดานลบตอชุมชน ทองถิ่น สังคม ประชาชน ประเทศ และสภาพแวดลอมตาง ๆ การนํา Output
ไปสูการปฏิบัติ หรือตอยอดนี้ เป*นผลสําเร็จกึ่งกลาง
Outcome คื อ ผลลั พ ธที่ ไดรั บ จากโครงการวิ จัย เรื่อ งนี้ หลั ง จากดํ าเนิ นการในภาคปฏิ บั ติแ ลววามี
อะไรบาง อยางไรทั้งในดานความคุมคา ประสิทธิภาพ ประสิทธิ ประสิทธิผล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป*นการ
ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา ประหยัดตนทุนและมีการขยายผลไปสูโรงเรียน ทองถิ่น กลุมเปCาหมาย สังคม
ไดอยางไรบาง ซึ่งผลลัพธนี้ ควรเป*นผลลัพธในทางบวก ที่เป*นไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนฯ
ฉบับที่ 11 และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ รวมทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยดวย เมื่อมีผลกระทบ
และผลลัพธออกมาสูสาธารณะชนในภาพกวางทางบวก
ดั ง นั้ น ผู ของบประมาณตองระบุ ใ หไดวา ผลผลิ ต ของโครงการวิ จั ยนี้ คื อ อะไรที่ นํ า แกป6 ญ หาและ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอน เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดลอมในภาพกวางของประเทศ
3. ตั้งชื่อโครงการวิจัยอย!างไร
ผูของบประมาณจะตองรวมปรึกษากันวาผลผลิตที่แทจริงคืออะไรหลังจากนั้น จึงเขียนชื่อโครงการวิจัย
ตามเทคนิคและวิธีการตั้งชื่อดังกลาวโดยมีหลักการดังนี้
1. นําคําสําคัญของเรื่อง มาตั้งเป*นชื่อโครงการวิจัย โดยพิจารณาดูที่ยุทธศาสตรการวิจัยหรือนโยบายที่
เลือกไวนั้นมีเปCาประสงค ตัวชี้วัด เปCาหมาย และผลที่คาดวาจะไดรับมาเขียนไวในชื่อโครงการวิจัย ซึ่งเป*นเทคนิค
สุดยอดของการตั้งชื่อโครงการวิจัยเพื่อใหไดงบประมาณ
2. ใหนําผลผลิตที่ตองการมาเขียนไวในชื่อโครงการวิจัย
3. ใหคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยเรื่องนี้ มีแกประชาชนสวนใหญของประเทศหรือชาวชนบท
ที่ห างไกลและยากจน เป* นตน แตถามีประโยชนนอยหรื อกลุ มเล็ ก เชน วิ จัยในชั้ นเรี ยน ในโรงเรี ยน หรือ วิ จัย
สถาบัน ก็จะไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เพราะเป*นการวิจัยเพื่อนําผลมาพัฒนาหนวยงาน จึง
ควรของบประมาณจากหนวยงาน
4. ใหเริ่มเขียนดวย ตัวแปร + ประชากร + สถานที่ + เปCาหมาย
ตัวอย!าง 1) แนวทางการสรางการปรองดองของคนในชาติ เพื่อใหอยูรวมกันอยางมีความสุข
2) การสรางและพัฒนาหลักสูตรภูมิป6ญญาทองถิ่น เพื่อสรางอาชีพและรายไดใหประชาชนใน
ชนบท
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถการทองเที่ยวแบบบูรณาการตามยุทธศาสตรของ
จังหวัดชัยนาท เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตลอดป0
4) การปรับปรุงพันธุพืช ดวยเทคนิคชีวะวิศวกรรมลําไอออน

5) การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การถายทอดเทคโนโลยีการวิจัยการทดสอบตลาดอาหาร
ไทย เพื่อครัวไทยสูครัวโลก
4. ความสําคัญและที่มาของป*ญหาที่ทําการวิจัย
ควรระบุเรื่องเหลานี้
4.1 ใหระบุ “ความสําคัญ” ของหัวขอ ที่ทําการวิจัยวามีความสําคัญอยางไรบาง โดยเขียนความสําคัญไป
สอดคลองกับอะไร เชน พระบรมราโชวาท ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบาย
และยุท ธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 – 2555) นโยบายและยุ ทธศาสตรของมหาวิ ทยาลั ย วิสัยทั ศน
ปรัชญา พันธกิจของหนวยงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดที่ทําวิจัย เป*นตน
4.2 ใหกลาวถึง สภาพของป6ญหา ประวัติ (ควรมีสถิติยอนหลังประกอบ) ความรุนแรง การขยายตัว
ของป6ญหา และสาเหตุตาง ๆ ที่กอใหเกิดป6ญหาใหเขียนอยางชัดเจน + เป*นรูปธรรม
4.3 ผลกระทบทางลบที่เกิดจากป6ญหาในดานตาง ๆ เชน สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปะ เป*น
ตน
4.4 สรุปในเรื่องที่เขียนมาทั้งหมด และคาดวาป6ญหาที่เกิดในอนาคตจะเป*นอยางไร ผูวิจัยมีความสนใจ
และพรอมที่จะทํางานวิจัย
เอกสารอางอิง
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