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คํานํา 
 

           สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
โดยกลุมการวิจยัและสารสนเทศ สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว และสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   
ไดดําเนินการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตและพฒันางานวจัิย  เพื่อใหครอบคลุมภารกิจ  
การดําเนินการวิจยัของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ซึ่งการดําเนินการดังกลาว เปนหนึ่ง  
ในกระบวนการสรางคุณค าตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  (PMQA) หมวด ๖  ซึ่งเปนการจัด
กระบวนการในการดําเนินงานเพื่อสรางคุณคาแล ะประโยชนสูงสุดแกผูรับบริกา ร ผูมสีวนไดสวนเสีย  และ 
การบรรลุพนัธกิจของสวนราชการ เปนเคร่ืองมือในการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนการดําเนินงาน ตลอดจนการสรางองคความรูของหนวยงาน  
   คณะผูจดัทาํ  หวังวาคูมอืปฏิบัติงานกระบวนการผลิตและพฒันางานวิจยัฉบับน้ี  จะเปนประโยชน 
ในการดําเนินงานวิจยัแกบุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 

 
 

     กลุมการวจิยัและสารสนเทศ 
สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 

สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
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คํานํา 
 

           สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
ตระหนักถึงความสําคัญในการพฒันาคุณภาพของหนวยงาน   โดยดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ  (PMQA) ทั้งน้ีมุงหวังที่จะเปนหนวยงานหน่ึงที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  คูมอืปฏิบัติงานกระบวนการผลิตและพัฒนางานวจิยั เปนหนึ่งในกระบวนการที่สรางคุณคาตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) หมวด ๖  ซึ่งเปนการจัดกระบวนการในการดําเนินงานเพื่อสราง
คุณคาและประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ ผูมสีวนไดสวนเสีย และบรรลุพนัธกิจของสวนราชการ  เปนเคร่ืองมอื 
ในการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน   ขั้นตอนการดําเนินงาน  ตลอดจนการสราง 
องคความรูของหนวยงาน ประกอบดวยสาระสําคัญตามมาตรฐานการเขียนคูมอืปฏิบัติงาน 
  คณะผูจดัทํา  หวังวาคูมอืปฏิบัติงานกระบวนการผลิตและพฒันางานวิจยัฉบับน้ี  จะเปนประโยชน 
แกเจาหนาที่และบุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรวมถึงหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 
 
 

     กลุมการวจิยัและสารสนเทศ 
สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว 
เมษายน ๒๕๕๓ 
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1 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการผลิตและพัฒนางานวิจัย 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหไดองคความรูทางดานการพฒันาศักยภาพสตรี   การสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  
และการสรางความเขมแข็งของครอบครัว 

2. เพื่อพฒันาบุคลากรของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว  ใหมคีวามรูความเชี่ยวชาญดาน 
การทํางานวจัิย 

3. เพื่อใหสํานัก งานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  มีองคความรูดานการวจัิยและพฒันาองคความ รู
เก่ียวกับการสงเสริมศักยภาพ ความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงชาย  และความเปนปกแผน
ของสถาบันครอบครัว สําหรับการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

 ขอบเขต 
 ครอบคลุมการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ตั้งแตการจดัทํา
กรอบและทศิทางการศึกษาและพฒันาองคความรูดานการวจัิยและพฒันาองคความรูเก่ียวกับการสงเสริมศักยภาพ   
ความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงชาย  และความเปนปกแผนของครอบครัว   การพจิารณาตัดสินใจของ
คณะทาํงานดานการวจัิย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และการปรับปรุงโครงการตามขอเสนอแนะของ
คณะทาํงานดานการวจัิย  ขั้นตอนการพฒันาขององคความรู  และผลลัพธที่ได รวมทั้งการจัดทําเอกสาร เผยแพรและ
นําไปใชประโยชน 
 
คํานิยาม 
 กระบวนการผลิตและพัฒนางานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการสราง /แสวงหาความรูอยางเปนระบบ  
ตามระเบียบวิธวีจัิย  เพื่อใหไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการพฒันางาน  ประกอบดวย การเตรียมการผลิตและ
พฒันางานวิจยั การจัดทําโครงรางการวิจยั การดําเนินงานวจัิย และการเผยแพร/การใชประโยชนผลงานวิจยั 
 A    หมายถึง การเตรียมการผลิตและพฒันางานวจัิย 
 B    หมายถึง การจดัทาํโครงรางการวจิยั 
 B*   หมายถึง การพจิารณาโครงรางการวิจยัที่ไมผาน การพจิารณาจากสํานักงานคณะกรรมการวจัิย  
    แหงชาต ิ และ หรือโครงรางการวิจยัทีด่ําเนินการโดยบุคลากรของหนวยงาน (สค.) 
 C หมายถึง การดําเนินการวจัิยของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
  C1       หมายถึง การจัดจางที่ปรึกษา  
  C2       หมายถึง การกํากับการดําเนินงานวจัิยของที่ปรึกษา 
  C3 หมายถึง  การดําเนินการวจิยัโดยบุคลากรของหนวยงาน (สค.) 
 D    หมายถึง การเผยแพรงานวิจยัและการใชประโยชน 
 
 



 
กระบวนการผลิตและพัฒนางานวิจัยโดยภาพรวม 

 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกระบวนการผลิตและพัฒนางานว ิจัย 

D :  ขั้นตอนการเผยแพรงานวิจ ัย 
      และการใชประโยชน 

A  : ขั้นตอนเตรียมการผลิตงานวิจ ัย 
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

B : ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอโครงรางว ิจัย 
 

C : ขั้นตอนการดําเนินการว ิจัย 
     

C3 : การดําเนินการว ิจัยโดยบุคลากร สค. 
 

การจัดจางที่ปรึกษาดําเนินการวิจัย 
C1: จัดจางที่ปรึกษา 
C2: กํากับการดําเนินงานวจิัยของ 
      ที่ปรึกษา 



กระบวนการผลิตและพัฒนางานวิจัยของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหไดผลงานวจัิยดานการสงเสริมศักยภาพความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงชาย และความเปน

ปกแผนของสถาบันครอบครัวที่สอดคลองกับบริบทสังคม และยุทธศาสตร/พันธกิจของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  

ขอบเขต 
 ครอบคลุมการดําเนินงานของหนวยงานสั งกัดสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   ตั้งแตการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบจัดทาํกรอบทิศทางการศึกษาวิจัยดานสงเสริมศักยภาพความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงชาย
และความเปนปกแผนของ สถาบันครอบครัว  การพจิารณาตัดสินใจของคณะทํางานดานการวิจยั ของ สค .   
การปรับปรุงโครงการ ขั้นตอนการทําวิจัย  และผลการวจัิย  ตลอดจนการจดัทาํเอกสารเผยแพรและการนําไปใช
ประโยชน 

นิยาม 
การศึกษาว ิจัยของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หมายถึง  การศึกษาวิจยัสงเสริมศักยภาพ

ความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงชายและความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว 
หนวยงาน หมายถึง หนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เชน สํานักสงเสริม

ความเสมอภาคหญิงชาย (สญช.) สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว (สถค.) กองสงเสริมและพฒันาเครือขาย (กพข.)  
กองกลาง (กกล.) หนวยตรวจสอบภายใน (ตสน.) กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  

คณะทํางานดานการว ิจัย  หมายถึง  คณะทาํงานดานการวจัิยซึ่งมกีารแตงตั้งขึ้นตามระบบสํานัก/กอง 
โครงการว ิจัยที่มีคุณภาพ  หมายถึง  โครงการวิจัยทีม่ีการดําเนินการ ดังน้ี 1) ถูกตองตามระเบียบวิธวีจัิย   

2) มเีนื้อหาเกี่ยวกับการแกไขปญหาความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงชาย ปญหาครอบครัว และสงเสริม
ความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว และ 3) สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว 

ขอกําหนดที่สําคัญ   หมายถึง  กรอบทิศทางและแนวทางการวจัิยของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ตามกรอบปฏิทนิเวลาของคณะทํางานดานวจัิ ย  ที่ผานการทบทวนวเิคราะหปญหาและความตองการ   
ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  องคความรูภายใน/ภายนอกหนวยงาน นโยบายและยุทธศาสตร
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอมูลการเฝาระวงัในพื้นที ่ ตลอดจนสถานการณทางสังคม  ประเด็น
ทาทาย ขอมูลที่เก่ียวของกับการสงเสริมศักยภาพสตรี  ความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงชาย  และปญหา
ครอบครัว  เปนตน 

องคความรู  หมายถึง  ความรูจากผลงานวจัิยที่จะนําไปสูการปรับปรุง/พฒันาการดําเนินงาน หรือเทคโนโลยี
ใหม ๆ สําหรับการดําเนินงานทีเ่ก่ียวของ 

ความเสมอภาคหญิงชาย หมายถึง การที่หญิงและชายมคีวามเทาเทยีมกันในสังคมมคีวามเสมอภาคในสิทธิ 
หนาที ่ความรับผิดชอบและโอกาส โดยเงื่อนไขทางสังคมที่เอื้อตอการมแีละใชสิทธคิวามเปนมนุษยที่เทาเทยีมกัน  
รวมถึงการมสีวนรวมในการสรางประโยชนใหสังคมที่ไมแตกตางกัน  

ความเปนปกแผนของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวมคีวามเขมแข็ง อบอุน สมาชิกครอบครัวมสีัมพนัธภาพ
ที่ดีตอกัน มีการใชเวลาวางรวมกันอยางเปนประโยชน และสมาชิกในครอบครัวสามารถทําหนาทีไ่ดอยางสมบูรณ  
 



ขั้นตอนการผลิตงานว ิจัยของสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 
สัญลักษณ 
  เร่ิมตน/สิ้นสุด  ดําเนินการ  พจิารณา  ตอเน่ือง  

ที ่ ขั้นตอน 

คณะทํางาน
ว ิจัย/

หนวยงาน 
สค. 

คณะทํางาน
วิจัย/

หนวยงาน 
(สํานัก/กอง) 

นวก. 
ผูรับผิดชอบ 

ผอ. สํานักงาน/
ผูบริหาร สค. 

เอกสาร 
อางอิง 

A 1. แตงตั้งคณะทาํงาน 
   ดานวจัิยของ สค. 

   

 2. วเิคราะหขอมลู 
   ที่เกี่ยวของ และกําหนด 
   กรอบทิศทางและ 
   แนวทางการวิจยั 

   

B 3. จดัทาํโครงรางงานวจิยั 
 

   

 4. หนวยงานพจิารณา 
   และเสนอโครงการวจิยั 
   ตอ วช. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 5. ปรับปรุงขอเสนอ 
    โครงการวิจยั 

 
 

   

C 6. การดําเนินการวจัิย    
 

  

    
C1 

 
C2 

6.1 จัดจางที่ปรึกษา 
- การจัดจางที่ปรกึษา 
 
- การกํากับการปฏบัิตงิาน 
  ของท่ีปรกึษา 

  
 
 
 
 
 

  

C3 6.2 ดําเนินการโดย
บุคลากร สค. 

   
 
 
 
 

  

 6.3 รายงานความกาวหนา  
 

   

D การสงมอบ/การนําไปใช
ประโยชน 

 
 

   

B 

B 
ยุติโครงการ 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

C1 

C2 

C3 

ผาน 

D D 



5 
รายละเอียดขั้นตอนการผลิตงานวิจ ัยของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ระยะเวลา ปจจัยความสําเร็จ จุดควบคุมความเสี่ยง 
A: การผลิตและพัฒนา 
    งานวิจัย 

1. แตงตั้งคณะทํางานดานวิจัยของ สค. 1 เดือน - คณะทํางานมีความรอบรู 
  ในงานที่ครอบคลุมงาน 
  ดานสตรีและครอบครัว 

- คณะกรรมการครอบคลุม 
  ทุกกลุมงานที่เกี่ยวของ 
   ใน สค. /ผูทรงคุณวุฒ ิ

 2. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ กําหนดกรอบทิศทาง/แนวทาง 
    การวิจัย และจัดลําดับความสําคญัของประเด็น/หวัขอวิจัย 

 - ความครบถวนของขอมูล 
  นําเขา และความรอบรู 
  ของคณะทํางานวิจัย สค.  

- นโยบายยุทธศาสตร/แผน   
   ของ สค. 
- นโยบายยุทธศาสตรการวิจยัชาติ 

B: จัดทําขอเสนอโครงการ 
    วิจัย 

3. จัดทําโครงรางการวิจัย 1 เดือน - ความชัดเจนของกรอบแนวคิด  
  และโครงรางการวิจยั 

- มีผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา 
  ในการจดัทําโครงการ 

 4. หนวยงานพิจารณาและเสนอโครงการวิจัยตอ วช. 15 วัน - จดัสงขอเสนอโครงการวิจัยได  
  ตามกรอบเวลาที่ วช. กําหนด 

- ขอกาํหนดการจดัทําขอเสนอ 
  โครงการวิจัยของ วช. 

 5. ปรับปรุงขอเสนอโครงการวิจัย 15 วัน - ปรับปรุงตามขอเสนอของ วช. - ขอแนะนําการปรับปรุงของ วช. 
C: ดําเนินการวิจัย 6. ดําเนินโครงการวิจัย     

    6.1 จัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการวิจัย    
C1 - ดําเนินการจัดจางท่ีปรึกษา  2 เดอืน 15 วัน - ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 

  ในการทําวิจัย และสามารถ 
  ดําเนนิการวิจยัตามขอกาํหนด 
  การจาง (TOR) 

- ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
  การพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม 
  พ.ศ. 2545: การจางที่ปรึกษา 
- ขอกาํหนดการจาง (TOR)  

C2 - ควบคมุ/กํากับการปฏิบตัิงานวิจัยของท่ีปรึกษา  ขึ้นอยูกับแผนงาน 
 วิจยัในแตละเรื่อง 

- การดําเนนิงานวิจยัเปนไปตามแผน  
  และระเบียบของทางราชการ 

- แผนการดําเนนิการวิจยั/แผนกํากบั 
  การดําเนนิการวิจยั 

C3    6.2 การดําเนินการวิจัยโดยบคุลากร สค. 10 เดอืน - มีการออกแบบวิจัย และ 
  การดาํเนินการวิจัยท่ีเปนไป 
  ตามระเบียบวิธวีิจัย 
   

- มีนักวิชาการ/ผูเช่ียวชาญ 
  เปนท่ีปรึกษา 
- เกณฑการดําเนินงานที่เปน 
  ไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

D: การเผยแพร/การนํา 
    ไปใชประโยชน 

1) ประชุมวางแผนการเผยแพรงานวิจัย  2) วิเคราะหรูปแบบการใช
ประโยชน  3) การสังเคราะหองคความรู  4) การจัดการความรู & 
AAR  5) ดําเนินการเผยแพรผานชองทางตาง ๆ เชน วารสาร เปนตน 

2 เดือน - การนําองคความรูจากงานวจัิย 
  ไปใชประโยชนในงานดานสตรี 
  และครอบครัว   

- แผนการเผยแพร/การใช 
  ประโยชนจากงานวจัิย 
 



6 
A:  การเตรียมการผลิตและพัฒนางานว ิจัย 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหไดกรอบทศิทาง/ประเด็นหรือหัวขอในการศึกษา วิจยัดานการสงเสริมศักยภาพความเสมอภาคและ

ความเปนธรรมของหญิงชาย และความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวทีส่อดคลองกับบริบทของสังคม ยุทธศาสตร 
พนัธกิจของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ขอบเขต 
 ครอบคลุมการดําเนินงาน ตั้งแตการแตงตั้งคณะทาํงานดานการวจิยัของ สค.  การวเิคราะหขอบเขต และ
ลําดับความสาํคัญของการวจัิย  กําหนดหัวขอ/ประเด็นการวจัิย ดานสงเสริมศักยภาพความเสมอภาคและความเปน
ธรรมของหญิงชายและความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว   
 
  ขั้นตอนเตรียมการผลิตและพัฒนางานวิจัย (A) 

   
สัญลักษณ 

    หมายเหต ุเริ่มตน / สิ้นสุด ดําเนินการ พิจารณา ตอเนื่อง 

เลขที ่ ขั้นตอน 

คณะทํางาน
วิจ ัย/

หนวยงาน 
สค. 

ผูอํานวยการ 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย/

จนท. 
เอกสารอางอิง 

1. แตงตั้งคณะทํางาน 
ดานวจัิยของ สค. 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

2. จดัทําขอมูลเบื้องตน
ประเด็นสถานการณ/
ปญหาดานสตรีและ
ครอบครัว 

   นโยบายและ
ยทุธศาสตร 
การวจิัยชาติ 
และของ สค. 

3. วเิคราะหขอมลู จดัทาํ
กรอบทิศทางการวจัิย 

    

4. จดัลําดับความสําคัญของ
ประเด็น/หัวขอการวิจยั 
 
 

   
 
 
 

 



7 
รายละเอียดขั้นตอนเตรียมการผลิตงานวิจ ัย (A) 

ขั้นตอน              
การปฏิบัติงาน 

รายละเอียด ระยะเวลา ปจจัยความสําเร็จ จุดควบคมุความเสี่ยง 

1. แตงตั้งคณะทาํงาน 
    ดานการวิจยั 
    ของ สค. 

ฝายแผนฯ กองกลาง ตั้งเร่ืองเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะทาํงานดานการวจัิยของ 
สค. ผอ.สค. แตงตั้งคณะทาํงานดานงานวจัิย ซึ่งเปนผูทรงคุณวฒุ/ินักวิชาการ
ดานสตรี/ครอบครัว และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ประกอบดวย รอง ผอ. สค. เปน
ประธาน ผูเชี่ยวชาญดานสตรีและ/หรือ ผูเชี่ยวชาญดานครอบครัว  นักวชิาการ
จากหนวยงานสังกัด สค. ทกุสาํนัก/กอง  เปนคณะกรรมการ  โดยมฝีายแผนฯ 
กองกลาง เปนเลขานุการ 

7 วนั - คณะทํางานมีความรอบรู 
ในงานที่ครอบคลุมงาน 
ดานสตรีและครอบครัว 
 

คณะกรรมการครอบคลุม 
ทุกกลุมงานท่ีเกี่ยวของใน สค.  
/ผูทรงคณุวุฒิ 

2. จัดทาํขอมลู 
    เบื้องตนประเด็น 
    สถานการณ/ 
    ปญหาดานสตรี 
    และครอบครัว 

กลุมงานตางๆ ของสํานัก กําหนดหัวของานวจิยั ที่มีพื้นฐานมาจากการ
วิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของ เชน ความตองการ ความคาดหวงัของผูรับบริการ
และผูมสีวนไดเสีย นโยบายและยุทธศาสตรดานสตรีและครอบครัว 
สถานการณทางสังคม ประเด็นทาทาย ฯลฯ เพื่อนําเสนอตอคณะทํางาน 
ดานวจัิยของ สค. ตอไป 

7 วนั - ความครบถวนของขอมูล 
  นําเขา (ความตองการ ความ 
  คาดหวังของผูรับบริการและ 
  ผูมีสวนไดเสีย นโยบายและ 
  ยุทธศาสตร สค. สถานการณ 
  ทางสังคม ประเด็นทาทาย  
  ฯลฯ) 
- ความรอบรูของคณะทํางาน 
  วิจัย สค. ในการพิจารณา 
  คัดเลือกประเด็นการวิจัย 

- นโยบาย/แผนแมบทการพัฒนา 
  ความเสมอภาคหญิงชาย/ 
  สถาบนัครอบครัว 
- นโยบายยุทธศาสตรการวิจัยชาติ 
 

3. วิเคราะหขอมูล 
   ที่เก่ียวของ และ 
   กําหนดกรอบ 
   ทศิทางการดําเนิน 
   การวจัิย 

จัดประชุมคณะทาํงานดานงานวจัิย ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่จาก สถค. สญช. 
กพข. และหนวยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ รวมกันพิจารณาประเด็น/หัวขอการวจิยั 
ที่แตละสาํนักไดนําเสนอในเบื้องตน ทั้งน้ีควรมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห
ขอมลูที่เก่ียวของ เชน ความตองการ/ความคาดหวงัของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย นโยบายและยุทธศาสตร สค.  สถานการณทางสงัคม ประเด็น
ทาทาย ฯลฯ และรวมกันกําหนด/ทบทวน ขอกําหนดที่สาํคัญของงานวิจยั 
กรอบและแนวทางการวจิยัของ สค. (ดําเนินการโดย ฝายแผนฯ ในฐานะ
เลขานุการคณะทาํงานดานงานวจัิย ของ สค.) 

15 วนั 

4. จัดลําดับความสําคญั 
    หวัขอการวิจัย และ 
    ส่ือสารไปยงักลุม/ฝาย 

คณะทาํงานดานการวจัิยของ สค. รวมกันจดัลําดับความสําคัญของประเด็น/
หัวขอการวจิยัตามกรอบทศิทางการวจัิยของ สค. และสื่อสารแจงไปยังกลุม/
ฝาย/เจาหนาที ่ใหทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป     



8 
B: การจัดทําโครงรางการวิจัย 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหไดโครงราง การวจัิยที่มคีุณภาพสอดคลองกับกรอบทศิทางการวจัิยของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
 
ขอบเขต 
 ครอบคลุมการดําเนินงาน ในการเลือกประเด็น /หัวขอสําหรับการจดัทาํโครงรางการวจัิย  การทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวของ และการจดัทําโครงรางการวจิยั 
 
ขั้นตอนการจัดทําโครงรางการวิจัย (B) 

   
สัญลักษณ 

    หมายเหต ุเริ่มตน / สิ้นสุด ดําเนินการ พิจารณา ตอเนื่อง 

เลขที ่ ขั้นตอน 

คณะทํางาน
วิจ ัย/

หนวยงาน 
สค. 

ผูอํานวยการ 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย/

จนท. 
เอกสารอางอิง 

1. เลือกประเด็น/หัวขอการ
วจิยั สําหรับจัดทาํโครงราง
การวจิยั 

    

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

    

3. จดัทําโครงรางวิจยั 
- ดําเนินการเองโดย สค. 
- ใหสถาบันการศึกษา 
  เสนอโครงรางฯ เขามา 
  รับการพจิารณา 

    

4. เสนอโครงรางการวจัิย 
ใหผอ.สค. พิจารณา 
กอนจัดสงสํานักงาน 
คณะกรรมวิจยัแหงชาต ิ
ตอไป 

    

5.  จดัสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาติพจิารณา 

    
 

 
      

 

ผาน 

ไมผาน 
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําโครงรางว ิจัย (B) 

 
ขั้นตอน              

การปฏิบัติงาน 
รายละเอียด ระยะเวลา ปจจัยความสําเร็จ จุดควบคุมความเสี่ยง 

1. เลอืกประเด็น/หัวขอ 
   การวจัิย เพื่อจัดทาํ 
   โครงรางการวจิยั 

กลุม/ฝาย/เจาหนาที ่คัดเลือกประเด็น/หัวขอการวิจยั สําหรับ
จัดทาํโครงรางการวจัิย 

5 วนั - เลอืกประเด็น/หัวขอการวิจยั 
  ที่สอดคลองกับสถานการณ/ 
  บริทบทสงัคม 

- มผีูเชี่ยวชาญดานการวจัิย 
  เปนที่ปรึกษาในการจัดทาํโครงการ   
- จัดทาํรายละเอียดและดําเนินการ 
  ควบคุมปจจัยเกี่ยวกับความเสี่ยง 
  ที่จะไมประสบความสําเร็จและ 
  แนวทางการปองกัน/แกไข  

2. ทบทวนวรรณกรรม กลุม/ฝาย/เจาหนาที ่ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับประเด็น/
หัวขอการวิจยั 

1 เดือน - มขีอมูลครบถวนเพยีงพอสําหรับ  
  การจัดทาํโครงรางการวจัิย 

3. จัดทาํโครงรางวจัิย กลุม/ฝาย/หนวย/เจาหนาที ่จัดทาํโครงรางวจัิยตามกรอบและ
แนวทางการวจัิยในประเดน็การวิจยัที่กําหนด ซึ่งประกอบดวย 
1) ชื่อโครงการ   2) ผูรับผิดชอบโครงการ  3) หลักการและ
เหตุผล  4) วตัถุประสงคของโครงการ  5) วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
6) ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการวจัิย  7) ระเบยีบวิธวีจัิย 
ประกอบดวย ขอบเขตของโครงการ, ประชากรกลุมตัวอยาง   
ตัวแปรที่ศึกษา, เคร่ืองมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู   
สถานที ่ วธิดีําเนินการเก็บขอมลูและสถิติที่ใชในการวเิคราะห
ขอมลู   กรอบแนวคิดในการวิจยั  8) ขั้นตอนการดําเนินงาน   
9) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินโครงการ  10) งบประมาณที่ใช
11) ตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ  และ 12) ความเสี่ยงที่จะ
ไมประสบความสาํเร็จและแนวทางการปองกัน/แกไข    

15 วัน - ความชัดเจนของ กรอบแนวคิด  
  โครงรางงานวจัิย (ความเปนมา 
  และความสาํคัญของปญหา  
  วตัถุประสงค ประโยชนที่คาดวา 
  จะไดรับ ฯลฯ ) 

4. เสนอโครงราง 
   การวจัิยให ผอ.สค.  
   พจิารณากอนสง วช. 

1) คณะทาํงานดานวจัิย สาํนัก/กอง นําเสนอโครงรางงานวจิยั
เพื่อผูบริหาร/หนวยงานพิจารณาเห็นชอบ 
- ในกรณทีี่ไมเสนอโครงรางการวิจยัผานการพจิารณาของ วช.  
  ใหเสนอ ผอ.สค.พจิารณาอนุมตัิดําเนินงาน 
2) ฝายแผนฯ สงขอเสนอการวจัิยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอ 

 - ดําเนินงานและจดัสงขอเสนอ 
  โครงการวิจยัไดตามกรอบเวลา 
  ที่ วช. กําหนด 

- กําหนดเวลาการจดัสงจาก วช. 
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ขั้นตอน              
การปฏิบัติงาน 

รายละเอียด ระยะเวลา ปจจัยความสําเร็จ จุดควบคุมความเสี่ยง 

ของบประมาณ(แบบปกต)ิ ประจําปงบประมาณ  (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 25 กรกฏาคม 2521) ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการวจัิยแหงชาติ (วช) ตามแบบขอเสนอการวิจยั 
ที่กําหนดเพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินงาน
โครงการวิจยั 

5. สํานักงานคณะกรรมการ 
   วิจัยแหงชาติ พิจารณา 
   ขอเสนอโครงการวิจัย 

วช.พิจารณาขอเสนอการวจิยัตามแบบขอเสนอการวจัิยที่กําหนด  
- ดําเนินการในกระบวนการดําเนินการวจัิยเมื่อขอเสนอการวจัิย 
  ผานความเห็นชอบจาก วช.  
- สําหรับโครงการวิจยัที่ไมผานความเห็นชอบ จาก วช.  
  ใหหนวยงาน/สาํนัก/กอง สงโครงรางการวจิยัที่ตกเกณฑ 
  ของ วช. ใหผูบริหารพจิารณาวาจะดําเนินการวจิยัตอ โดยใช 
  งบประมาณดําเนินงานหรือยุติโครงการ หรือ เปนโครงการวิจยั 
  ใหมที่หนวยงานตองการดําเนินการโดยไมผานการพจิารณาของ 
  วช. โดยใชงบประมาณจากงบดําเนินงาน 

 ความรวดเร็วในการพิจารณา 
โครงรางงานวิจยั (ความเหมาะสม 
ความคุมคางบประมาณ และการใช
ประโยชนจากงานวจัิย) 

 - ปรับปรุงขอเสนอการวิจยัตามคําแนะนําของ วช. ในกรณีที ่วช. 
มคีวามเห็นใหปรับปรุงขอเสนอบางสวน เจาหนาที ่/กลุมงาน 
ที่รับผิดชอบโครงการวจัิยทาํการปรับปรุงขอเสนอการวจัิย 
และนําเสนอตอ วช. และดําเนินการวจัิยในสวนที่เก่ียวของตอไป 

1 เดือน ความสมบรูณเหมาะสมของ
ขอเสนอโครงการวจัิยตามที่ วช.  
ไดมคีําแนะนําใหมีการปรับปรุง 

ขอแนะนําจาก วช. ในการปรับปรุง
ขอเสนอการวจัิย 
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 C: การดําเนินโครงการว ิจัย 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหไดรายงานการวจัิยที่มคีุณภาพสอดคลองกับกรอบทิศทางการวิจยัของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว สามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพฒันาการดําเนินงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบั น
ครอบครัว 

ขอบเขต 
 ครอบคลุมการดําเนิน การวจัิย ภายหลังโครงรางการวิ จยัไดรับการพจิารณาใหดําเนินงาน  โดยผาน 
ความเห็นชอบจาก วช.  และไดรับงบประมาณจากสํานักงบประมาณ   โดยจัดทาํขอกําหนดโครงการวจิยั  เพื่อขอ
อนุมตัิโครงการ โดยจดัจางที่ปรึกษาดําเนินการวจัิยและใหดําเนินก ารวจัิย  ตามระเบียบวธิวีจิยัที่ปรากฎในโครงราง  
การวิจยั  คือ  การสราง  ทดสอบ และปรับปรุงเคร่ืองมอื/แบบสอบถาม  ดําเนินการเก็บขอมลูภาคสนาม  ประมวลผล  
วเิคราะสังเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจยั  ตรวจสอบคุณภาพ โดยคณะทาํงานดานการวจัิยของหนวยงาน   
รวมทั้งการดําเนินการวิจยัโดยบุคลากรของ สค. กอนสงเขาคลังวจิยัของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
และเผยแพรในชองทางตางๆ  

• กรณีเปนการดําเนินการจางที่ปรึกษาดําเนินโครงการวิจยั ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการจดัจาง
ที่ปรึกษา (C1) และ ขั้นตอนการกํากับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา (C2) ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 
C1: การจดัจางที่ปรึกษา 

 วัตถุประสงค 
เพื่อใหไดที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการทําวจัิย และสามารถดําเนินการวจัิยไดตามกรอบขอกําหนด TOR 

 ขอบเขต 
 ครอบคลุมการดําเนิน การจดัทาํขอกําหนดโครงการวิจยัเพื่อขออนุมัติโครงการ   โดยจดัจางที่ปรึกษา
ดําเนินการวิจยัและใหดําเนินการวจัิย ตามระเบียบวิธวีจัิยที่ปรากฎในโครงรางการวจัิย   
  C1: ขั้นตอนการจัดจางที่ปรึกษาโครงการวิจ ัย  

สัญลักษณ     หมายเหต ุ
เริ่มตน / สิ้นสุด ดําเนินการ พิจารณา ตอเนื่อง 

เลขท่ี ข้ันตอน คณะทํางานวิจัย/ 
หนวยงาน สค. ผูอํานวยการ สํานัก/กอง/ 

กลุม/ ฝาย/จนท. 
เอกสาร 
อางอิง 

1.  ศึกษาขอเสนอโครงการวิจัย 
 

    
2. จัดทํารางขอกําหนดการวิจัย 

(TOR) 
    

3. พิจารณา TOR  
โดยกองนิตกิาร 

    

4. เสนอขออนุมัติ TOR และ 
ตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ 
(คัดเลือก และกํากับการ
ปฏบัิตงิานของที่ปรกึษา) 

    

5. ดาํเนินการจางที่ปรกึษา     

ไมถกูตองตามเกณฑ 

ถกูตองตามเกณฑ 
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดจัดจางที่ปรึกษาโครงการวิจ ัย (C1) 

 
เมื่อโครงรางการวิจยั (B) ผานการพจิารณาจาก วช. หรือผานความเห็นชอบของ ผอ. สค. แจงนักวิชาการผูรับผดิชอบเพื่อดําเนินการสวนที่เก่ียวของ ดังน้ี 
 

ขั้นตอน              
การปฏิบัติงาน 

รายละเอียด ระยะเวลา ปจจัยความสําเร็จ จุดควบคุมความเสี่ยง 

1. ศึกษาขอเสนอโครงการ 
    ที่จะดําเนินการ 

เจาหนาที/่กลุม/ฝาย ศึกษาขอเสนอโครงการวจัิยที ่วช. อนุมตัใิหศึกษาวิจยั  
เพื่อเตรียมรางขอกําหนดในการจัดจางที่ปรึกษา   

1 เดือน ความครบถวนของขอมลูขอเสนอ
โครงการวจัิยที่ไดรับการอนุมัต ิ
จาก วช. 

- ดําเนินการตาม
หลักเกณฑที่ไดรับ 
การอนมุตัิจาก วช. 

2. จดัทาํรางขอกําหนด 
    การจาง (TOR) ตาม 
    โครงการวจิยัที่ไดรับ 
    การอนุมัติจาก วช. 

เจาหนาที/่กลุม/ฝาย จัดทาํขอกําหนดการจาง (TOR) ใหเนื้อหาสอดคลองกับ
โครงการวิจยัที่เสนอ วช. ประกอบดวย 
•บทนํา ขอมลูเก่ียวกับโครงการ       •วตัถุประสงคของการวาจาง 
•ขอมลูเก่ียวกับภารกิจของผูรับจาง   •ขอบเขตการดําเนินงาน 
•ระยะเวลาการดําเนินงาน  •คุณสมบตัิของผูรับจาง  •การสงมอบผลงาน 
•การกํากับการทาํงานของผูรับจาง  •หลักเกณฑในการพจิารณาคัดเลือก   
•หนาที่ความรับผดิชอบของผูวาจาง 

 - ราง TOR ที่สอดคลองกับ 
   โครงการวิจยัที่ไดรับอนุมตั ิ
   ใหดําเนินงานจาก วช.  
- TOR ที่สมบรูณไดรับการ 
  ตรวจสอบความถูกตอง และ 
  เปนประโยชนตอหนวยงาน 

- ระเบียบสํานักนายก 
รฐัมนตรวีาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 แกไข
เพิ่มเตมิ พ.ศ. 2545: 
การจางท่ีปรกึษา 

3. สงราง TOR ให 
   กองนิติการพจิารณา 
 

 นิติกรพจิารณา TOR  
- ถาถูกตองครบถวนใหดําเนินการขออนุมตั ิTOR 
- ในกรณทีี่มกีารปรับปรุงแกไข TOR เจาหนาที่ทาํการแกไข TOR ใหนิติกร 
  ตรวจสอบกอนขออนุมตั ิTOR จากผูบริหาร สค. 

   

4. ขออนุมัตดิําเนินการ  
    และคาใชจาย พรอม 
    ขอกําหนดการจาง     
    (TOR) 
 

- เจาหนาที/่กลุม/ฝาย เสนอขออนุมัตดิําเนินการและคาใชจาย  
  พรอมขอกําหนดการจาง (TOR) เสนอผูบริหาร ผานฝายพสัด ุ
- มีหนังสอืขอใหดําเนินการจางที่ปรึกษา และเสนอขอตั้งคณะกรรมการ 
  ในกระบวนการจดัจางที่ปรึกษาดําเนินโครงการวจัิย จํานวน 2 คณะ ไดแก 

1) คณะกรรมการจดัจางที่ปรึกษา 
2) กํากับการปฏิบัติงานที่ปรึกษา 

15 วนั TOR ที่สมบูรณและสอดคลองกับ
โครงการวจัิยที่ไดรับอนุมตัิให
ดําเนินการจาก วช.  และเปนไป
ตามระเบยีบของทางราชการ 

แผนการดําเนินการ
โครงการวจัิยที่เสนอ 
ตอ  วช.    
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ขั้นตอน              
การปฏิบัติงาน 

รายละเอียด ระยะเวลา ปจจัยความสําเร็จ จุดควบคุมความเสี่ยง 

5. การดําเนินการจัดจาง 
    ที่ปรึกษา 

- หลังจากคณะกรรมการคัดเลือกท่ีปรึกษาไดรับคาํส่ังฯ ใหดําเนินการคดัเลือก 
  ที่ปรึกษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545: การจางท่ีปรึกษา ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธี คือ วิธีตกลง  
และวิธีการคดัเลือก มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
    1) การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง คอื การวาจางตรง (Direct Hiring) เจาะจง
เฉพาะตัวบคุคลที่มีความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับภารกิจ และ 
เปนบคุคลท่ีผูวาจางเคยทราบหรือเคยเหน็ความสามารถและผลงานแลว และ 
เปนผูใหบรกิารท่ีเช่ือถอืได 
   2) การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คอื การคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีคณุสมบตัิ 
และประสบการณเหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการ โดยผานขบวนการ
คดัเลือกข้ึนทะเบยีนใหมรายช่ือนอยราย เพ่ือจะเชิญชวนยื่นขอเสนอทางดาน
เทคนิค และทางดานราคาโดยมีจํานวนไมเกนิ 6 ราย และผานการพิจารณา
คดัเลือกตามหลักเกณฑการตดัสินจากขอเสนอทางเทคนคิท่ีดีท่ีสุดจากบรรดา 
ท่ีปรึกษาท่ีไดรับการเชิญชวนใหเขารวมแขงขนัโดยการยื่นขอเสนอทางดาน
เทคนิค และขอเสนอทางดานราคา  
- หลังจากดําเนินการคดัเลือกท่ีปรึกษาเรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการฯ เสนอ
ขอความเหน็ชอบจาก ผอ.สค. (ผานฝายพัสดุ กองกลาง สค.) 

7 วนั ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานและเหมาะสมกับ
เนื้อหางานวจัิยที่จะดําเนินงาน 
- ขอเสนอโครงการวิจยัที่ชัดเจน 
- ดําเนินการตามระเบียบวธิวีจัิย 
  และกรอบเวลา 
-ปฏิทนิเวลาการดําเนินงานวจิยั 

แผนการดําเนินการ
โครงการวจัิยที่เสนอ 
ตอ  วช.   
แผนดําเนินงานวจัิย  

 - ฝายพสัดุดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา 
  1) ขออนุมตัิจางที่ปรึกษา (และ/หรือดําเนินงานวิจยัโดยหนวยงาน 
      ที่รับผดิชอบ)  
  2) ทาํสัญญาจาง ระหวางคูสญัญากับ สค. ระบุเอกสารที่ใชประกอบ 
      การทาํสัญญาจาง (ประสานกับฝายพสัด)ุ 
 

23 วนั   
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C2: การกํากับการปฏิบัติงานว ิจัยของที่ปรึกษา 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการดําเนินโครงการวจัิยเปนไปตามระเบียบวิธวีจัิย  และเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญาจางและ

ระเบียบของทางราชการ  
ขอบเขต 
 ครอบคลุมการกํากับการดําเนินการวิจยัของที่ปรึกษาใหเปนไปตามแผนการดําเนินการวิจยั  ถูกตองตาม
ระเบียบวิธวิีจยั และเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญาจาง และระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบคุณภาพงานวจัิย 
และรายงานผลการพจิารณาผลงานตามสัญญาเพื่อขอเบิกจายเงินใหกับที่ปรึกษา  กอนสงเขาคลังวจัิยของสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และเผยแพรในชองทางตางๆ  

  C2: ขั้นตอนการกํากับการดําเนินงานจางที่ปรึกษา 
สัญลักษ

ณ 
    หมายเหต ุเริ่มตน / สิ้นสุด ดําเนินการ พิจารณา ตอเนื่อง 

เลขที ่ ขั้นตอน คณะทํางานว ิจัย/ 
หนวยงาน สค. ผูอํานวยการ 

สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย/

จนท. 

เอกสาร 
อางอิง 

1. ประชุมคณะกรรมการ
กํากับการปฏิบัติงานของ
ที่ปรึกษาเพื่อชี้แจง
รายละเอียด และจัดทาํ
แผนกํากับการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษา 

    

2. - กํากับการดําเนินการ
วจิยัของที่ปรึกษา  
ใหเปนไปตามแผนและ
ขอกําหนดตามสัญญา
จาง (TOR) 

    

 - ตรวจสอบคุณภาพ
ผลงานวจัิย โดยการ 
จดัประชุมพจิารณา
ผลงานวจัิย 

    

3. รายงานผลการพจิารณา
ผลงานตามสัญญา เสนอ 
ผอ. สค. เพื่อขอรับ 
การเบิกจายเงิน 

    

4. 
 

ดําเนินการเบิกจาย 
โดยพสัด ุกองกลาง 
และจัดสงผลงานวจัิย 
เขาสูกระบวนการ
เผยแพรผลงานวิจยั 

     



15 
รายละเอียดขั้นตอนการกํากับการดําเนินการจางที่ปรึกษา (C2)  

    เมื่อจดัทําสัญญาจางเรียบรอยแลว พสัดุแจงใหคณะกรรมการ/หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ ดังนี ้
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
รายละเอียด ระยะเวลา ปจจัยความสําเร็จ จุดควบคุมความเสี่ยง 

1. จัดทาํแผนกํากับ 
    การปฏิบตัิงาน 
    ของที่ปรึกษา 

ประชุมคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเพื่อชี้แจงรายละเอียด  
และจดัทาํแผนกํากับการปฏิบตัิงานของที่ปรึกษา 

3 วัน ความรวมมอืและความ
เขาใจเกี่ยวกับรายละเอยีด 
ของสัญญาจาง 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสด ุพ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเตมิ 
พ.ศ. 2545: การจางที่ปรกึษา 

2. กํากับการปฏบิัติงาน 
   ของที่ปรกึษา 

กํากับการดําเนินการวิจยัของที่ปรึกษา  ใหเปนไปตามแผนและขอกําหนดตาม
สัญญาจาง (TOR) 
- การจัดทาํแผนการดําเนินงานการวจิยั ที่ครอบคลมุการดําเนินการตามระเบียบ
วธิวีจัิย  
- การดําเนินโครงการวจิยั โดยมกีารดําเนินการดังนี ้๑) การทบทวนวรรณกรรม
ที่เก่ียวของ  และออกแบบการวิจยั   ๒) สราง ทดสอบและปรับปรุงเคร่ืองมือ : 
กลุม/ฝาย/หนวย/เจาหนาที่ ขออนุมตัิโครงการและดําเนินการวิจยั  โดยสราง
เคร่ืองมอื/แบบสอบถาม ประสานผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวของพจิารณาและให
ขอเสนอแนะ ทดสอบเคร่ืองมอื และปรับปรุงเคร่ืองมอื ๓) ดําเนินการเก็บขอมลู
ภาคสนาม: กลุม/ฝาย/หนวย/เจาหนาที ่เก็บขอมลูภาคสนาม ตามที่กําหนดไวใน
ระเบยีบวธิวีจิั ย ๓) บนัทึกขอมลู  ประมวลผล วเิคราะหสังเคราะหขอมลู   
๔) เขียนรายงานการวจัิย ครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี  
      - บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบญั  
      - บทที ่1   บทนํา / หลักการและเหตุผล 
      - บทที ่2   การทบทวนวรรณกรรม 
      - บทที ่3   ระเบียบวธิวิีจยั   
      - บทที ่4   ผลการวิจยั 
      - บทที ่5   สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะในการ นําไปใชประโยชน     
      - เอกสารอางอิงจากหนวยงานวิชาการที่เปนสากลและเชื่อถือได   

ขึ้นอยูกบั
แผนการ

ดําเนินการ
วิจยั  

ซึ่งเปนไป
ตาม

ระเบียบวิธี
วิจยั 

- การดําเนินการวิจัย 
ท่ีเปนไปตามระเบยีบวธิีวิจัย  
(มีการออกแบบการวิจัย 
การทบทวนวรรณการ  
การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การ
ประมวลผล และการสรุป
และอภิปรายผล ตลอดจน
เสนอขอเสนอแนะท่ีเปนไป
ตามระเบยีบวธิีวิจัย เชน 
เคร่ืองมือผานผูเช่ียวชาญ
ตรวจความถูกตองของ
เนื้อหา และผานการทดลอง
ใชเพ่ือปรับปรุง, เก็บขอมูล
ในประชากรที่ไดรับการสุม
เปนตวัอยาง และการ
วิเคราะห  สังเคราะห  
ขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลที่
ถูกตอง, ขอเสนอแนะในการ
นําไปใชประโยชน 

- แผนกํากับตดิตามการดาํเนินงาน
วิจัยตามสัญญาจาง (โดยดาํเนินการ
ตามระเบียบวิธีวิจัย เชน มีการหา
คาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ,  
มีแบบแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 
ท่ีเช่ือถือได และประมวลผลโดยใช
สถิตท่ีิเหมาะสมกับตวัแปรและ
ประเภทของการวิจัย เปนตน) 
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ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

รายละเอียด ระยะเวลา ปจจัยความสําเร็จ จุดควบคุมความเสี่ยง 

3. ตรวจสอบคุณภาพ 
 

คณะกรรมการกํากับการปฏิบตัิงานของที่ปรึกษา พจิารณาตรวจสอบคุณภาพ
งานวจิยั ตามเกณฑการประเมนิตามระเบยีบวธีิวจัิย โดยมอีงคประกอบของ
รายงานการวจัิยครอบคลุมหวัขอตอไปน้ี   
- บทคัดยอ  กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ 
- บทที่ 1   บทนํา / หลักการและเหตุผล 
- บทที่ 2   การทบทวนวรรณกรรม 
- บทที่ 3   ระเบยีบวธิวิีจยั 
- บทที่ 4   ผลการวิจยั 
- บทที่ 5   สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน     
- เอกสารอางอิงจากหนวยงานวชิาการที่เปนสากลและเชื่อถือได   
 
** กรณมีีขอแกไขปรับปรุง สงกลับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการกํากับ 
    การปฏิบัติงานของที่ปรึกษา แจงที่ปรึกษาดําเนินการปรับปรุงฯ 

1  เดือน ดําเนินการตามระเบยีบ
วธีิวจิยั และกรอบเวลา
ตามขอกําหนดสญัญาจาง 

เกณฑการประเมินงานวิจัยท่ีเปนไป
ตามระเบียบวิธีวิจัย สอดคลองกับ
ขอกําหนดตามสัญญาจาง 

4. รายงานผลการ 
    พิจารณาผลงาน 
    ตามสญัญา 

คณะกรรมการกํากับการบริหารงานจางที่ปรึกษา กํากับติดตามความกาวหนา 
และบริหารงานจางใหเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขในสัญญาจาง  
โดยรายงานตอ ผอ. สค. 

   

5. จัดสงผลงานวจัิย 
   เขาสูกระบวนการ 
   เผยแพร 

เผยแพรงานวจัิยใน เวบ็ไซดหนวยงาน / วารสารวชิาการ/ 
นําเสนอในการประชุมวิชาการตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 

2 เดือน  แผนการเผยแพรและการใช
ประโยชนจากผลงานวิจัย 
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•  กรณีเปนการดําเนินการวจัิยโดยบุคลากรของ สค. ใชการดําเนินการตามขั้นตอน C3 การดําเนินการวจิยั

โดยบุคลากร สค. ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

C3: การดําเนินการวิจัยโดยบุคลากร สค. 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหไดรายงานการวจัิยที่มคีุณภาพสอดคลองกับกรอบทิศทางการวจัิยของสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว 
2. เพื่อใหบุคลากรของ สค. ฝกฝนทักษะในการดําเนินการวิจยั 

ขอบเขต 
 ครอบคลุมการดําเนินงานวจิยัของหนวยงานสังกัดสํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายหลังโครงราง
การวิจยัไดรับการพจิารณาเห็นชอบใหดําเนินงานจากผูบริหารสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และไดรับ
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ  โดยจดัทาํขอเสนอโครงการวิจยัเพื่อขออนุมัติโครงการ  และดําเนินการวจิยัตามระเบียบ
วธีิวจัิยที่ปรากฏในโครงรางการวจัิย คือ การทบทวนเอกสารงานวิจยัทีเ่ก่ียวของ การออกแบบงานวจิยั การสราง/ทดสอบ 
และปรับปรุงเคร่ืองมอื/แบบสอบถาม  การเก็บรวบรวมขอมลู การประมวลผล/วิเคราะหสังเคราะหขอมูลและเขี ยน
รายงานการวิจยั  ตรวจสอบคุณภาพโดยที่ปรึกษาโครงการวิจยั กอนสงเขาสูกระบวนการเผยแพรในชองทางตางๆ  
  C3: ขั้นตอนการดําเนินการว ิจัยโดยบุคลากรของ สค. 

สัญลักษณ     หมายเหต ุเริ่มตน / สิ้นสุด ดําเนินการ พิจารณา ตอเนื่อง 

เลขที ่ ขั้นตอน 
คณะทํางาน

วิจ ัย/ 
หนวยงาน สค. 

ผูอํานวยการ 
สํานัก/กอง/
กลุม/ฝาย/

จนท. 
เอกสารอางอิง 

1. จัดทาํแผนการ
ดําเนินการวิจยั  

    

2. ทบทวนเอกสาร
งานวิจยัที่เก่ียวของ 
และออกแบบการวิจยั 

    

3. สราง ทดสอบและ
ปรับปรุงเคร่ืองมือ 

    

4. ดําเนินการเก็บขอมลู 
ภาคสนาม 

    

5. ประมวลผล วเิคราะห
สังเคราะหขอมลู  

    

6. เขียนรายงานการวจัิย 
 

    

7. ตรวจสอบคุณภาพ 
และรายงานผลเสนอ
ผูบริหารพิจารณา 

    

8. 
 

สงเขาสูกระบวนการ
เผยแพรและใชประโยชน 
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจ ัยของหนวยงานโดยการควบคุมและกํากับการดําเนินการจางที่ปรึกษา (C3)  

ขั้นตอน              
การปฏิบัติงาน 

รายละเอียด ระยะเวลา ปจจัยความสําเร็จ จุดควบคุมความเสี่ยง 

1. จัดทําแผนการ 
    ดําเนินการวิจัย 

ประชุมซักซอมกับทีมวิจัย เพื่อจัดทําแผนการวิจัย 1 เดือน - มีแผนการดําเนินการวิจัย 
  ที่ชัดเจน 
- ทีมวิจัยมีความรอบรูและ 
  มีทักษะทางดานการวิจยั 
  โดยมีการออกแบบวิจัย  
  และการดําเนนิการวิจยั 
  ที่เปนไปตามระเบียบวิธี 
  วิจัย 
- ผูเช่ียวชาญตรวจความ 
  ถูกตองของเน้ือหา  และ 
  ผานการทดลองใชเพื่อ 
  ปรับปรุงและมีการหา 
  คาความเชื่อม่ันของ 
  เคร่ืองมอื 
- มีแผนการเกบ็ขอมูล 
  ที่ชัดเจน  
- การวิเคราะห/สังเคราะห  
  ขอมูลเพื่อใหไดผลวิจยั 
  ที่เที่ยงตรง เช่ือถือได 

- มีนักวิชาการ/ผูเช่ียวชาญ 
  เปนท่ีปรกึษา 
- เกณฑการดาํเนินงานท่ีเปน 
  ไปตามระเบียบวิธีวิจัย 
- ประมวลผลโดยใชสถิติที่เหมาะสม 
  กับตัวแปรและประเภทของการ 
  วิจัย 

2. ทบทวนเอกสาร 
   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย 
และออกแบบการวิจัย 

 

3. พัฒนาเคร่ืองมือ 
   (สราง ทดสอบและ 
   ปรบัปรุงเครื่องมือ) 

กลุม/ฝาย/หนวย/เจาหนาที ่ขออนุมัติโครงการและดาํเนินการวิจัย โดยสรางเครื่องมือ/
แบบสอบถาม ประสานผูเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวของพิจารณาและใหขอเสนอแนะ  
ทดสอบ และปรบัปรงุเครื่องมือ  

2 เดือน 

4. เตรยีมการ และ 
   ดําเนินการเกบ็ 
   ขอมูลภาคสนาม 

กลุม/ฝาย/หนวย/เจาหนาที ่เก็บขอมูลภาคสนามตามที่กําหนดไวในระเบียบวิธีวิจัย   3 เดือน 

5. ประมวลผล  
   วิเคราะห และ 
   สังเคราะหขอมูล  

กลุม/ฝาย/เจาหนาที ่บันทึกขอมูล ประมวลผล วิเคราะห  สังเคราะหขอมูล  
เขียนผลการวิเคราะหขอมูล  
 

2 เดือน 

6. จัดทํารายงาน 
    การวิจัย 

เขียนรายงานการวิจัย ครอบคลุมหัวขอตอไปนี ้(1) บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ 
(2) บทที่ 1 บทนํา/หลักการและเหตุผล (3) บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม (3) บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจยั  (4) บทที่ 4 ผลการวิจยั  (5) บทที ่5   สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะในการ
นําไปใชประโยชน (6) รายการเอกสารอางอิงจากหนวยงานวิชาการที่เปนสากลและเชื่อถือได   

1 เดือน 

7. ตรวจสอบคุณภาพ 
 

ตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยใหเปนไปตามเกณฑการประเมินของ คณะทํางาน สค. ให
เปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

1  เดอืน  เกณฑการประเมินงานวิจัย 
ใหเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

8. รายงานผลการ 
  ดําเนนิงานตอผอ.สค. 

นําเสนอรายงานวิจัยตอผูบรหิาร กอนเผยแพรงานวิจัยในเว็บไซดหนวยงาน/ 
วารสารวิชาการ นําเสนอในการประชุมวิชาการตาง ๆ  

   



19 
D: การเผยแพรผลงานว ิจัย/การนําไปใชประโยชน 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหมีการนําผลการวจัิยไปใชประโยชนในการพฒันางานดานสตรีและครอบครัว  

ขอบเขต 
 ครอบคลุมการวางแผนการเผยแพรผลงานวจิยั การวเิคราะหรูปแบบการใชประโยชน/สังเคราะหองคความรู 
ตลอดจนการเผยแพรผลงานวจิยัผานชองทางตาง ๆ  
 

ขั้นตอนการเผยแพร/การใชประโยชนผลงานว ิจัย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (D) 
 
สัญลักษณ 
  เริ่มตน/สิ้นสุด  ดําเนินการ  พิจารณา   ตอเนื่อง  

ที ่ ขั้นตอน 

คณะทํางาน
วิจัย/

หนวยงาน 
สค. 

คณะทํางาน
วิจัย/

หนวยงาน 
(สํานัก/กอง)  

นวก. 
ผูรบัผ ิดชอบ 

ผอ. สํานักงาน/
ผูบรหิาร สค. 

เอกสาร 
อางอิง 

1 การประชุมวางแผนการ
เผยแพรงานวจิยั 

  

2 การวเิคราะหรูปแบบการ
ใชประโยชน 

 
 

  

3 การเผยแพร 
 

 
 
 

  

 3.1 วารสาร/บทความ  
 
 

 
 
 

  

 3.2 เว็บไซต  
 

 
 
 

  

 3.4 ประชุมวชิาการ 
     เสนอผลงานวจัิย 
 

  
 
 

  

4 การสังเคราะหองคความรู    
 
 
 
 
 
 

 

5 การจัดการความรู & AAR   
 
 

  

6 รายงานสรุปผล     

ผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 

 

  ผาน 
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รายละเอียดขั้นตอนการเผยแพรผลงานว ิจัย/การนําไปใชประโยชน (D)  

ขั้นตอน              
การปฏิบัติงาน 

รายละเอียด ระยะเวลา ปจจัยความสําเร็จ จุดควบคุมความเสี่ยง 

1. ประชุมวางแผนการเผยแพร 
   งานวิจัย 

1.1 ประสานผูที่เกี่ยวของ ทําหนังสือเชิญผูเขาประชุม ไดแก คณะทํางาน 
     ประชาสัมพันธ  คณะทํางานวิจัย และผูท่ีเกี่ยวของ 
1.2 ประชุมวางแผนการดาํเนินงานและแบงหนาที่ความรบัผิดชอบ 

15 วัน - ความรวมมือจากหนวยงาน 
  ท่ีเกี่ยวของ 
- ความครบถวนของขอมูล 
(ความตองการ ความคาดหวัง
ของผูรบับรกิารและผูมีสวนได
สวนเสีย นโยบายและ
ยุทธศาสตร สค. ฯลฯ) 

- แผนการเผยแพร/การใช 
  ประโยชนจากงานวจิัย 
- คณะทํางานดานวิจัย 
  ของ สค. 
- นโยบายและยุทธศาสตร/ 
  แผนของ สค. 
 

2. วิเคราะหรปูแบบการใช 
    ประโยชน  
   
   
 

2.1 ประสานผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม ไดแก ผูใชประโยชนโดยตรง 
     จากการวิจัย  ฝายท่ีมีสวนสงเสรมิสนับสนุน ฝายนักวิชาการ ผูบรหิาร 
     ระดับนโยบาย และผูสนใจ 
2.2 ประชุมรวมกันวิเคราะหรปูแบบการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
     ตามประเภทของงานวิจัย และกลุมผูที่ใชประโยชน เชน การใช 
     ประโยชนในการทํางาน การตดัสินใจเชิงนโยบาย  เปนตน 

 

3. การสังเคราะหองคความรู  สังเคราะหองคความรู  และสงใหผูเก่ียวของนําไปใชประโยชน  15 วัน 
4. การจัดการความรู และ 
    After Action Review: AAR 

ประชุมผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือทบทวนวิธีการทํางาน (AAR) เพ่ือนําผลไปใชประโยชน
ตอไป 

 

5. ดาํเนินการเผยแพร  
   

ดาํเนินการเผยแพรผลงานวิจัย โดยพิจารณารปูแบบการใชประโยชน เพื่อให
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย โดยมีการเผยแพรดงันี้ 
   1) วารสาร/บทความ  โดยผูรบัผิดชอบสงเนื้อหา/สรปุงานวิจัยใหกลุมงาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือนําเสนอบนวารสารสํานักงานกิจการสตรแีละสถาบัน
ครอบครวั 
   2) เว็บไซต โดยผูรับผิดชอบสงเนื้อหา/สรปุงานวิจัยใหผูที่เก่ียวของนําขอมูล
ข้ึนเว็บไซตของสํานักงานฯ 
   3) ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย โดยสํานัก/กอง ที่รับผิดชอบจัดการ
ประชุมนําเสนอผลงานวิจัย เพ่ือขยายสูกลุมเปาหมาย พรอมติดตามผล 
   4) นําองคความรูจากงานวิจัยไปสูการปรบัปรงุนโยบายและมาตรการหรือ
การดําเนินงานดานสตรแีละครอบครวั 

1 เดือน - การนาํองคความรู 
  จากงานวิจัยไปใช 
  ประโยชนในงานดานสตร ี
  และครอบครวั 

 


