คานา
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร เป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของ
หน่วยงานสาหรับใช้ฐานข้อมูล แนวทาง สนับสนุนผู้บริหารในการกาหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสิน
ปัญหาหรือวินิจฉัย สั่งการ การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารราชการ ระบบงาน การพัฒนาบุคลากร
และสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
พัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารพัฒนาและบริหารฐานความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงาน พัฒนาและบริหารจัดการความรู้
ช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาองค์กรของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงมหาดไทย
ดังนั้น สถาบันดารงราชานุภาพ จึงจัดทาคู่มือกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร สาหรับ
เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน และสนับสนุนการดาเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรกฎาคม 2561

สารบัญ
ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
Sipoc model
คาอธิบาย Sipoc model

1
4
6

๑

ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
๑. ความสาคัญของกระบวนการ
สถาบันดารงราชานุภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ พัฒนาระบบและรูปแบบการบริหาร
พัฒนาและบริหารฐานความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงาน พัฒนาและบริหารจัดการความรู้ ช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารและการพัฒนา
องค์กรของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของ
หน่วยงานสาหรับใช้ฐานข้อมูล แนวทาง สนับสนุนผู้บริหารในการกาหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินปัญหา
หรือวินิจฉัย สั่งการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร จึงมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาการบริหาร การ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงหรือ พัฒนาระบบการบริหารราชการ ระบบงาน การพัฒนาบุคลากร และ สนับสนุนการ
พัฒนาการบริหารจัดการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
๒. หน่วยดาเนินงาน และหน่วยสนับสนุน
๒.๑ หน่วยดาเนินการ คือ ส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบันดารงราชานุภาพ
๒.๒ หน่วยสนับสนุน
๑) หน่วยงานภายใน ได้แก่ สานัก และกองในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในเรื่องนั้น ๆ
๓. ผลผลิตของกระบวนการ คือ ผลการศึกษาวิจัย
มาตรฐานของผลผลิต
คือ ระดับความสาเร็จในการดาเนินการวิจัย
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ คือ ฐานข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาองค์การ
๔. ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ คือ หน่วยงาน และบุคลากร ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความต้องการข้อมูล
แนวทางสนับสนุนการดาเนินงาน และการพัฒนาองค์กร
ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานภายนอก ซึ่งมี
ส่วนให้การสนับสนุนการดาเนินการวิจัย
๕. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
การวิจัยและพัฒนาตรงตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ ภารกิจ และความต้องการของผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
๖. ความท้าทาย (ความยาก) ของกระบวนการ (ฃ
การวิจัย มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ ภารกิจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสีย สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล แนวทาง สาหรับการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหาร การ

๒

พัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจ
๗. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
๑. การสารวจความต้องการ

ต้องการ
๒. กาหนดหัวข้อการวิจัย

๓.เสนอผู้บริหาร
อนุมัติหัวข้อการ
วิจัยอนุมัติหัวข้อ
การวิจัย
๔.ทบทวนวรรณกรรม

๕ .ออกแบบเครื่องมือ
การจัดเก็บข้อมูล

๖..เก็บข้อมูล

๗.ประมวลผลข้อมูล/ วิเคราะห์ข้อมูล

๘.ผลการวิจัย

๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามกระบวนการวิจัย ผลการวิจัยตรงตามความ
ต้องการการพัฒนา ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ภารกิจ ของหน่วยงาน สามารถใช้เครื่องมือสาหรับการพัฒนา

๓

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการกาหนด
นโยบายที่สาคัญขององค์กร

๔

ผลผลิต
:
ผลลัพธ์
:
ข้อกาหนดที่สาคัญ :

Suppliers

Input

- หน่วยงานผู้ให้
ข้อมูล
(สังกัดมท.)
- ข้อมูลจาก
เอกสาร
สารสนเทศละ
แหล่งความรู้
ต่างๆ
- วช.
- สวทช
- ห้องสมุด

- การสารวจความ
ต้องการการพัฒนา
ของหน่วยงาน
สังกัด มท.
- ยุทธศาสตร์ที่
สาคัญของ สป.มท.
- พันธกิจของ
หน่วยงาน(สดร.)
- ยุทธศาสตร์การ
วิจัยแห่งชาติ
- แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ “SIPOC Model”
ผลการศึกษาวิจัย ตัวชี้วัดผลผลิต
ฐานข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ตรงตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ ภารกิจ ความต้องการ ตัวชี้วัดกระบวนการ

กระบวนการการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
:
ร้อยละผลการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
:
จานวนฐานข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาองค์การ
:
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการวิจัย

Process
๑.การสารวจความต้องการ

Output

เป้าหมาย : -ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ
(หน่วยงาน /ข้าราชการสังกัด มท.)

KR – ถูกต้อง

ต้องการ

๒.กาหนดหัวข้อการวิจัย

เป้าหมาย : ตรงประเด็นยุทธศาสตร์

KR -ความสอดคล้องกับประเด็นศึกษา

๓. เสนอผู้บริหารอนุมัติหัวข้อการวิจัย
KR – ความจาเป็น

๔. ทบทวนวรรณกรรม
KR – สอดคล้องกับประเด็นวิจัย

๕.ออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
KR – สอดคล้องกับประเด็นการวิจัย

6. เก็บข้อมูล
KR –สารวจ – ฝังตัว - สัมภาษณ์
7.ประมวลผลข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูล
KR – ตรงตามหลักสถิติ

เป้าหมาย : ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
เป้าหมาย : ทบทวนวรรณกรรมครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
การวิจัย

เป้าหมาย : เครื่องมือมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด : เครื่องมือตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
เป้าหมาย : ข้อมูลครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด : จานวนข้อมูลที่ตอบกลับ
เป้าหมาย : มีข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด : ข้อมูลมีความถูกต้อง

8. ผลการศึกษาวิจัย

เป้าหมาย : ผลการวิจัย
แนวทางการพัฒนาองค์กร/บุคลากร

KR – มีคุณภาพ
- นาไปใช้ได้

ตัวชี้วัด : เป็นองค์ความรู้สาหรับองค์กรเพื่อใช้ใน
การพัฒนา

- ผลการวิจัย
- การเผยแพร่
(เล่ม DVD,E-book)
ข้อกาหนด
- ตรงตามระยะเวลา
ของโครงการ
- มีความครบถ้วนตาม
ระเบียบวิธีวิจัย
ตัวชี้วัด
- เป็นเครื่องมือสาหรับ
ผู้บริหาร
- เป็นแนวทางการ
พัฒนาองค์กร/บุคลากร
- เป็นองค์ความรู้
สาหรับการพัฒนาต่อ
ยอด

D.Process
(D.Delivering)
เสนอรายงาน
ผลการวิจัยต่อ
ผู้บังคับบัญชา
- มีความครบถ้วน
เผยแพร่ผลการวิจัย
- รูปเล่ม
- E-book
- DVD
- ห้องสมุด
- หน่วยสังกัด มท.
ได้รับผลการวิจัย
- link คลังข้อมูลการ
วิจัย

Customer
/Feedback
- หน่วยงานสังกัด
มท.
- ผู้บริหาร มท.
- ข้าราชการ
- ส่วนราชการ
อื่นๆ
- ปชช.
KR.
- เครื่องมือ
สาหรับการ
ดาเนินงาน/
บริหาร

๕

คาอธิบาย SIPOC และรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ การสารวจความต้องการ
๑) เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการกาหนดข้อข้อการ
วิจัยและพัฒนา
๒) วิธีปฏิบัติ จัดทาแบบสารวจความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่สถานการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องที่
นาเป็นข้อมูลในการกาหนดหัวข้อการวิจัย ให้ตรงตามความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาของ
กระทรวงมหาดไทย และสามารถสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยบรรลุวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจ
ขั้นตอนที่ ๒ การกาหนดข้อข้อการวิจัย
๑) เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน หัวข้อการวิจัยและพัฒนา ตรงตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อมูลความ
ต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงาน ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการกาหนดข้อข้อการวิจัยและพัฒนา
๒) วิธีปฏิบัติ
๒.๑) วิเคราะห์ความต้องการจากแบบสารวจสารวจความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
๒.๒) กาหนดเป็นประเด็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดหัวข้อการวิจัยและพัฒนา
๒.๓) คัดเลือกประเด็นที่สาคัญ กาหนดเป็นหัวข้อการวิจัย
๓) ข้อกาหนดที่สาคัญ หัวข้อการวิจัยและพัฒนาตรงตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอผู้บริหารอนุมัติหัวข้อการวิจัย
๑) เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน ผู้บริหารให้ความเห็นขอบและอนุมัติหัวข้อในการวิจัย
๒) วิธีปฏิบัติ
๒.๑) จัดทาโครงการวิจัยและพัฒนาตามหัวข้อที่คัดเลือกแล้ว
๒.๒) จัดบันทึกเสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการวิจัยและพัฒนา
๓) ข้อกาหนดที่สาคัญ ความเห็นของผู้บริหาร
๔) จุดวิกฤติ
๔.๑) ไม่สามารถควบคุมขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรอง
๔.๒) งบประมาณจากัด
ขั้นตอนที่ ๔ ทบทวนวรรณกรรม
๑) เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน ทบทวนวรรณกรรมครอบคลุม ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย
๒) วิธีปฏิบัติ สืบค้นข้อมูลวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ
ระบบอินเตอร์เน็ต เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ห้องสมุด เป็นต้น

๖

ขั้นตอนที่ ๕ ออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
๑) เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลมีคุณภาพ
สอดคล้องกับประเด็นการวิจัย
๒) วิธีปฏิบัติ ออกแบบเครื่องมือโดยพิจารณาจากทฤษฏี และวรรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย
ขั้นตอนที่ 6 การเก็บข้อมูล
๑) เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน ข้อมูลครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด จานวนข้อมูลที่ตอบกลับ
๒) วิธีปฏิบัติ
๒.๑) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๒) กาหนดจานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
2.3) กาหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูล เช่น การสารวจ ฝังตัว หรือการสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 7 การประมวลผลข้อมูล /วิเคราะห์ข้อมูล
๑) เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ตัวชี้วัด ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงตามหลักสถิติ
๒) วิธีปฏิบัติ
๒.๑) ประมวลผลข้อมูลตามเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
๒.๒) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล แยกประเด็นให้มีความชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
ขั้นตอนที่ 8 ผลการศึกษาวิจัย
๑) เป้าหมายผลผลิตขั้นตอน
๑.๑) ผลการวิจัย
๑.๒) แนวทางการพัฒนาองค์การ / บุคลากร
ตัวชี้วัด เป็นองค์ความรู้สาหรับองค์กรเพื่อใช้ในการพัฒนา
๒) วิธีปฏิบัติ
๒.๑) นาผลการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทาเป็นผลการศึกษาวิจัย
๒.๒) สรุปผลการศึกษาวิจัยนาเสนอผู้บริหาร
๒.๓) เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบ รูปเล่ม
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การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
๑. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การดาเนินการและการให้บริการดีขึ้น
มีการจัดทาแผนการวิจัยและพัฒนาล่วงหน้า ๑ ปี
เพื่อให้ผลการศึกษาวิจัยทันต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน การขับเคลื่อน และการพัฒนา
ของกระทรวงมหาดไทย

๗

๒. การเผยแพร่และนากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ
นากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

