เขียนโครงการอย่ างไรให้ เข้ าท่ า

คําแนะนําสําหรับผู้จดั ทําโครงร่างการศึกษาวิจยั โครงร่างวิทยานิพนธ์ หรื อ โครงการขอรับทุนสนับสนุน
ชาตรี เจริ ญศิริ พ.บ., MPH., อว.เวชศาสตร์ ครอบครัว เผยแพร่ตงแต่
ั ้ พ.ศ.๒๕๔๙ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙

หลักการ และ เหตุผล

 ระบุข้อมูลของพื ้นที่ หรื อของกลุม่ เป้าหมายที่จะทํา
 แสดงความเป็ นเหตุ -เป็ นผล เชื่อมโยงสมุหทัยซึง่
ทําให้ เกิดทุกข์ คาดการณ์ถึงทางออก (โดยทบทวน
เอกสารหรื อโครงการที่เคยมีผ้ ทู ําได้ ผลมาแล้ ว)
 บอกให้ ชัดจะทําอะไร กับใคร ทําไม และอย่างไร
 ระบุพื ้นฐาน ทุนเดิมที่มี แล้ วจะต่อยอดอย่างไร
 ทบทวนวรรณกรรม ทําให้ ได้ รูปแบบการประเมิน
รวมถึงเครื่ องมือที่นํามาประยุกต์ใช้ ได้ และเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อความสําเร็ จโครงการ

การประเมินผล รวมถึง การติดตาม กํากับ






วัตถุประสงค์

 ระบุออกมาเป็ นข้ อ ต้ องการ ผล อะไร ที่จะเกิดกับ
ใคร อาจบอกด้ วยว่าอย่ างไร เช่น ต้ องให้ ความรู้ที่
อยูใ่ นข้ าราชการเกษี ยณอายุ ถ่ายทอดและสืบค้ นได้
(ต่างจาก การจัดสัมมนาข้าราชการเกษี ยณอายุ
จัดเป็ นกิจกรรม มิใช่วตั ถุประสงค์อนั เป็ นที่ยอมรับ)
 วัตถุประสงค์ต้องประเมินหรื อวัดผลได้
 มีความจําเพาะ ไม่เลือ่ นลอย หรื อครอบจักรวาล
เช่น ระบุสนๆ
ั ้ ว่าต้ องการให้ คนมีสขุ ภาพดี!
 ต้ องสอดคล้ องกับหลักการเหตุผล
 อาจแบ่งเป็ นวัตถุประสงค์ทวั่ ไป และวัตถุประสงค์
เฉพาะเป็ นข้ อย่อย

กลุ่มเป้าหมาย

 การเฟ้ นหากลุม่ เป้าหมายไข่ แดง ทําให้ พงุ่ จุดเน้ น
กิจกรรม ทรัพยากร ลงตรงเป้า ได้ ผลเต็มๆ
 ระบเหตุผลที่เลือกกลุม่ เป้าหมายนัน้
 ระบุวิธีการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
 อาจระบุทฤษฎีหรื อสมมติฐานที่สนับสนุนให้
ตัดสินใจเลือกกลุม่ เป้าหมายนัน้

กิจกรรม

 เล่าเรื่ องแบบย้ อนรอย จากผลลัพธ์ โยงสู่กิจกรรม
 ตอบวัตถุประสงค์เป็ นรายข้ อ วัตถุประสงค์มีสงิ่ ใด
ต้ องมีกิจกรรมรองรับ หรื อ ทําให้ เป็ นผลขึ ้นมา
 ระบุให้ ชดั เจนที่สดุ จะทําอะไร กับใคร อย่ างไร
คาดหวังผลใด โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมเป็ นเจ้ าของ
 กิจกรรมต้ องนําสูผ่ ลที่ต้องการตามที่ระบุไว้ ใน
วัตถุประสงค์ ไม่เปะปะ หรื อพอใจแค่ได้ ลองทํา








“We cannot improve what we cannot measure”
Peter Drucker
กรุณาศึกษาการบริ หารเชิงผลลัพธ์ Result-Based
Management-RBM เพิ่มเติม
จุดนี ้เป็ นจุดตาย การประเมินผลที่เหมาะสม จะช่วย
คัดท้ ายการจัดการ และกิจกรรมให้ ตรง และตอบ
วัตถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หลงทางการ
การประเมินผลที่ดี ต้ องเป็ นเนื ้อเดียวกับกิจกรรม (build-in)
เหมือนส่องกระจกก่อนล้ างหน้ าแปรงฟั น มิใช่รอจน
เสร็ จโครงการก็ประเมินครัง้ เดียวจบกันไป
ประเมินก่อนดําเนินการ คือ ต้ องมีข้อมูลพืน้ ฐานในมือ
การประเมินขณะดําเนินการนัน้ มีวิธีการหลักๆ ได้ แก่ การ
ใช้ เครื่องมือวิธีการซึ่งเป็ นที่ยอมรับมาวัด และ การ
ประเมินผลอย่างมีสว่ นร่วม คือ ให้ ผ้ รู ับผลร่วม ออกแบบ
เครื่องมือที่จะนํามาวัด แล้ วปรับปรุงจนวัดได้ จริ ง
ต้ องระบุให้ ชดั ว่าจะใช้ การประเมินหรื อวัดเชิงปริ มาณ หรือ
คุณภาพ หรื อ ใช้ ทงสองอย่
ั้
าง ในกิจกรรมใด เพื่อประเมิน
ผลด้ านใด
การประเมินหลังดําเนินการ โดยทิ ้งช่วงระยะหนึง่ แล้ ว
ประเมิน เหมาะกับการประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์
เช่น การเลิกบุหรี่ มีการประเมิน ทุก 3 เดือนเป็ นเวลา 1 ปี
พบว่า หลายคนเลิกสูบบุหรี่ ระยะหนึง่ แต่กลับมาสูบอีกใน
เดือนที่ 9 หลังกิจกรรม

งบประมาณ

 ไม่มีแหล่งทุนใดเต็มใจให้ เงินไปกับความไม่ชดั เจน หรื อ
ไม่ค้ มุ ทุน หรื อตํานํ ้าพริ กละลายแม่นํ ้า ทําซํ ้าๆ ตามที่เคยทํา
 ต้ องเขียนให้ เห็นการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ เงิน
ลงทุนน้ อย ได้ ผลจริ ง ได้ ผลมาก ต่อเนื่องนาน เมื่อเทียบกับ
โครงการอื่นๆ ที่ขอเงินผ่านแหล่งทุนนันๆ
้
 ระบุที่มา ที่ไปของเงิน และกลไกการกํากับความโปร่งใส

การขยายผล

 ให้ ระบุการขยายผลทางกว้ าง(มีเครื อข่าย) และความ
ต่อเนื่อง หลังจากเงินที่ได้ รับการสนับสนุนหมดลง และ
โอกาสที่ผ้ อู ื่นจะนํากระบวนการไปประยุกต์ใช้ ได้ ตอ่ ไป
กล้ าจะลองคิดและลองทําแตกต่ างจากที่ท่านคุ้นเคยบ้ าง

