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โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to research) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 

 
นางสุภิญญา  เกียรติพานิชกิจ 
นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน 

1.  ที่มาและความส าคัญ 
 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตในการด าเนินการต่างๆ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เน้นการท างานที่        
สร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน เน้นการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร  

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาอนามัย    
เด็กแรกเกิด – ๕ ปี แบบองค์รวม (Holistic Health) ระดับประเทศในปี ๒๕๖๓” โดย มีพันธกิจในการพัฒนา 
องค์ความรู้/ถ่ายทอดองค์ความรู้/ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย/เป็นศูนย์การเรียนรู้และอ้างอิงด้าน
ส่งเสริมพัฒนาอนามัยเด็กแรกเกิด – ๕ ปี  การที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ หน่วยงานจะต้องมีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างบรรยากาศการท างาน สนับสนุน ให้บุคลากรทุกระดับทั้งสายงานวิชาการ     
และสายงานด้านการสนับสนุนงานวิชาการ ผลิต ผลงานวิจัย และ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนางานประจ า
สู่งานวิจัย (Routine to research) เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ   
ในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจ าที่ปฏิบัติพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในการด าเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2562 เราได้พัฒนางานประจ า        
สู่งานวิจัยจ านวน 14 เรื่อง ผลงานที่ได้พัฒนาขึ้นได้รับเผยแพร่ในเวทีวิชาการหลายแห่ง และสิ่งส าคัญงานที่ ได้
พัฒนาสามารถน ามาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้จริง ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและบรรลุ
เป้าหมาย ทางสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติจึงได้จัดท าโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย (Routine to research) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ           
ปี พ.ศ. 2563” เพ่ือให้เกิดเป็นผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย และน าไปสู่        
การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2.2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยที่ดี และสามารถเผยแพร่ผลงานได้ 
2.3) เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

 
3.   ขั้นตอนการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to research) เป็นโครงการที่สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ         
การประเมินผลใช้ “CIPP Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงการด าเนินงาน ดังนี้   
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3.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและก าหนดจุดพัฒนา   
3.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ   
3.3 การด าเนินงาน อบรมโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย จ านวน 6 ครั้ง กิจกรรมเป็นการ

บรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริง การน าเสนอความก้าวหน้า อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม ระบบพ่ีเลี้ยง/ 
เพ่ือนช่วยเพื่อน   

3.4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล  
 
4. ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to research) เป็นโครงการที่สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือขับเคลื่อนงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ       
การประเมินผลใช้ “CIPP Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงผลการด าเนินงาน ดังนี้   

1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) จากการประเมินก่อนการด าเนินการโครงการ 
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 พบว่า 
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ก่อต้ังสถาบันฯ ดังนี้  

- ปี 2558 มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยจ านวน  1 เรื่อง คือ แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของนักวิชาการและครูในศูนย์   
วัลลภไทยเหนือ และสถานอนามัยเด็กกลาง 

- ปี 2559 มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยจ านวน 1 เรื่อง คือ ประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาที่สองของครู ผู้ดูแลเด็กต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอง เด็กอายุ 3 - 5 ปี สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ โดย นางอรัญญา ทับน้อย และได้น าเสนอผลงานในงานวิชาการกรมอนามัยครั้งที่ 9 ประเภท 
Poster Presentation  

- ปี 2560 ท าได้เพียงทบทวนเรื่องเดิม เนื่องจากสภาพการท างานนักวิชาการมีการลาศึกษา ไปอบรม
พัฒนาหลายท่าน  

- ปี 2561 ผู้บริหารโดย แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ มีนโยบายผลักดันให้มีการจัดกิจกรรม/ขับเคลื่อน งานวิชาการและน าผลงานมาเป็น เครื่องมือ         
ในการพัฒนางานประจ า มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย จ านวน 15 เรื่อง   

 - เข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง      
วันที่  4 – 5 เมษายน 2561 จ านวน 15 เรื่อง (น าเสนอทุกเรื่องที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้  6 ครั้ ง              
และมีผลงานที่ผลิตในปี 2560 ร่วมน าเสนอ 1 เรื่อง) ได้รับรางวัล “ติดดาวหน่วยงานดีเด่นด้านผลงานวิชาการ”  
โดยมี ผศ.นพ.ก าธร ตันติวิทยาทันต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มอบรางวัลให้กับ

สภาวะแวดล้อม 
(Context 

Evaluation : C ) 
 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input 

Evaluation : I ) 

กระบวนการ 
(Process 

Evaluation : P ) 
 

ผลผลิต 
(Product 

Evaluation : P ) 
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หน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพคนในเชิงวิชาการ โดยใช้หลักการวิจัยจากงานประจ ามาจับ  
เกิดการเรียนรู้ ผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งการพัฒนาเกิดข้ึนจริงอย่างเป็น รูปธรรม  

 - งานน าเสนอเวที Like Take Award 2018 ของกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 13 มิถุนายน 2561 
จ านวน 1 เรื่อง หัวข้อ “สัญลักษณ์สร้างวินัย” ผลจากการศึกษารูปแบบวิธีที่มี ผลให้เด็กกลุ่ม 3 ศูนย์เด็กเล็ก
วัลลภไทยเหนือ เข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธง น าเสนอโดย นางสาวสุธาสิณี ชัยสุวรรณ์  และนางรัชนี พูลสุข 
ได้รับรางวัลชมเชย 

 - เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ตามความสมัครใจในงานประชุมวิชาการประจ าปี        
กรมอนามัย ครั้งที่ 11 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2561 จ านวน 12 เรื่อง 

 - ปี 2562 ผู้บริหารโดย แพทย์หญิงนนธนวนัณท์  สุนทรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ มีนโยบายผลักดันให้มีการจัดกิจกรรม/ขับเคลื่อน งานวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ และน าผลงานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจ า 
และได้สอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร มีผู้สนใจจ านวน 35 คน มีการพัฒนางานประจ า       
สู่งานวิจัย จ านวน 19 เรื่อง ได้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานและรับรางวัลต่างๆ ดังนี้  

 - การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 - 28 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรสด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 
ประเภทงานวิจัย ในการประกวด LIKE Talk Award รอบ Final ระดับภูมิภาค ผลงานเรื่อง “เพ่ิมนมเสริมไข่
เพ่ือหญิงและชายไทยในอนาคต” โดย นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน ต าแหน่ง นักโภชนาการ และร่วมน าเสนอ
ผลงานงานวิชาการ ประเภท Poster Presentation การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย จ านวน 4 เรื่อง  

 - การประชุมวิชาการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ  (National Health R2R Forum) 
ประจ าปี 2562 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่                
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562 ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจ าปี 2562 ผลงานเรื่อง“โปรแกรม           
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดย นางภัคพีราพร  
สุขแก้ว และนางสาวอัญชลี  ซัดเราะมาน” โดยได้น าเสนอผลงานดีเด่น ในหัวข้อ “ความปลอดภัย พัฒนาการ
เด็กสมวัย ใส่ใจแบบองค์รวม” และมีผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมน าเสนอโปสเตอร์ “แววดี มีลุ้น           
100 ผลงาน” 2 เรื่อง 

 - การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 “สุขภาพช่องปากดี ตลอดช่วง
ชีวิต” Towards Better Oral Health Throughout the Life Course ระหว่างวันที่  14- 16 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิชาการ                    
oral Presentation ประเภท การประเมินผลโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก ผู้น าเสนอผลงาน 
นางสาวณิชกานต์ การสุข เรื่อง การบอกลาขวดนมในวัยเตาะแตะ  

- ปี 2563 ผู้บริหารโดย แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ สานต่อ/ขับเคลื่อน งานวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางาน
วิชาการ และน าผลงานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจ า  พร้อมทั้งสร้างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนา
งานประจ าสู่งานวิจัย และได้สอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร มีผู้สนใจจ านวน 31 คน              
มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย จ านวน 12 เรื่อง 
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 การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย เสร็จสมบรูณ์ 5 เรื่อง ดังนี้ 
  1. การกระตุ้นพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ด้วยการละเล่นแบบไทย ในเด็กปฐมวัย 
อายุ 2 - 3 ปี 6 เดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางวาสนา กองพุฒ และนางวันเพ็ญ ธงฉัตร  

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมเล่านิทานในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดย นางวิภา ผุยมา  
3. การกระตุ้นพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาด้วยกิจกรรมมือน้อยร้อยปัญญา 

ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดย นางสาวรัตนา สมใจ 
4. การศึกษาด้านการจัดบริการอาหารและโภชนาการแก่เด็กปฐมวัย ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

กรมอนามัย โดย น.ส.รัศมีแสง นาคอ่อน 
5. ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร์ต่อการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัย        

โดย น.ส.ชาณิภา เจริญรัตน์ 
 การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยที่ต้องท าการศึกษาต่อเนื่องอีก 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. ศึกษารูปแบบการจัดเก็บเอกสารโดยการใช้ Google sheet โดย นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ ์
2. รูปแบบการกระตุ้นพัฒนาการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า         

เพ่ือให้เด็กกลับมามีพัฒนาการสมวัยครั้งที่ 2 โดย นางสาวพรชเนตต์ บุญคง 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในการดึงข้อมูลจาก Health Data 

Center: HDC มาใช้งาน โดย น.ส.พิชชานันท์ ทองหล่อ 
4. การจัดท าแผนที่ความรู้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางทับทิม ศรีวิไล และนางสุภิญญา 

เกียรติพานิชกิจ และนางทับทิม ศรีวิไล 
5. ส่งต่อองค์ความรู้ด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2-3 ปี ผ่านเทคนิคการเล่านิทาน         

โดย น.ส. ชลธิชา ชัยหนองแปน  
 การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของภาคีเครือข่าย 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. การบอกลาแพมเพิร์ส ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี กรมพลาธิการทหารบก โดย น.ส.ชนิดา การุณ,          
น.ส.พิมพ์ชนก ตรีโรจน์ชัชวาล  และน.ส.ณัฐฐา อิ่มด้วยสุข 

2. การพัฒนาสรรถนะบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา  และด้านการใช้ภาษา 
ให้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 1.6 ปี – 3.6 ปี โดย น.ส.กุณฑลี แสนดี โรงเรียนพิชญศึกษา 

 
2. ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I ) จากการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้บริหาร

มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ สนับสนุนจัดสรรงบประมาณจ านวน 136,500 บาท และประสานขอ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 31 คน เนื่องจากข้อจ ากัดของงบประมาณ เครื่องมือที่
สนับสนุน ทีมพ่ีเลี้ยงไม่เพียงพอ จึงได้เรียนเชิญท่านวิทยากรได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ มาเป็นวิทยากรโครงการในครั้งนี้ 
โดยกิจกรรมเน้นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ   
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3. กระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation : P ) 
3.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและก าหนดจุดพัฒนา เขียนโครงการและอนุมัติด าเนินงาน 
3.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ และก าหนดเกณฑ์คัดผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องสามารถเข้าร่วม 

โครงการอย่างน้อย ร้อยละ 80 
3.3 การด าเนินงาน ระยะเวลาการอบรม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563   

จัดอบรม โครงการพัฒนางานประจ าสู ่งานวิจัย จ านวน 6 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 - 5 จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ ากลุ่ม และระบบพี่เลี้ยง/เพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมประกอบด้วย 

 การบรรยายให้ความรู้ โดยระบุปัญหาการวิจัย ก าหนดตัวแปรการวิจัย ก าหนดระเบียบ 
วิธีการวิจัย ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง และเขียนโครงร่างงานวิจัย 

 การฝึกปฏิบัติจริง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือ
ด าเนินงานวิจัย 

 การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการน าเสนอความก้าวหน้า เรื่องละ 5 นาที ในการ
น าเสนอแต่ละครั้ง เพ่ือทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน ทีมวิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเด็นให้สมบูรณ์  

โดยในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม มีผลการด าเนินงาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

กิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม 
ครั้งที่ 1 

( 9 พ.ย. 62) 
น าเสนอ PICO จ านวน 12 เรื่อง แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม มีอาจารย์ประจ ากลุ่มให้ค าแนะน าใน   
การเขียน PICO 

ครั้งที่ 2 
(16 พ.ย.62) 

อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าการเลือกโจทย์วิจัยของ R2R ต้องมาจากปัญหาหน้างานประจ า 

ครั้งที่ 3 
(30 พ.ย.62) 

 

มีการน าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal)  
โดย วิทยากรในกลุ่มเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ในแต่ละหัวข้อได้แก่ ชื่อเรื่อง ความเป็นมา
และความส าคัญ วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ,เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ,กระบวนการด าเนินการวิจัย, สถิติที่ใช้   ในการวิเคราะห์ข้อมูล) 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครั้งที่ 4 
(11 ม.ค.63) 

ผู้ศึกษาวิจัยได้รับข้อเสนอแนะในการเขียน โครงร่างงานวิจัย (Research Proposal)       
จาก ทีมวิทยากร เพ่ือให้ผู้วิจัยน าปรับใช้ แก้ไขให้ถูกต้อง 

ครั้งที่ 5 
(25 ม.ค.63) 

 

ผู้ศึกษาวิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา  ในการท าเครื่องมือวิจัย ,            
การรวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย น ามาปรับเขียนแก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือการเขียน
รายงานการวิจัยที่สมบูรณ์ต่อไป  

ครั้งที่ 6 
(7 ก.พ.63) 

น าเสนอหน้าเวทีโดยผู้ท าการศึกษาวิจัย R2R ทั้งหมด โดยมีทีมอาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ     
ซึ่งบางงานสามารถเป็นวิจัย, KM ได้ทีมอาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ตรงกับข้อปรับปรุง 
เห็นชัด เห็นภาพจริง รวมทั้งได้หลักการใช้Power Point ที่ถูกต้อง โดยต้องสอดคล้องกับ
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย รวมถึงเทคนิคการน าเสนอ ในครั้งนี้ได้คัดสรรงานวิจัยเพ่ือเข้าร่วม
ประกวด โครงการ Like Talk Award ปี 4 ได้จ านวน 3 เรื่อง 
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3.4 กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มีผู้ประสานติดามการด าเนินงาน  
และแนะน าเพ่ิมเติมข้อมูลที่ส าคัญลงในรายงาน ก่อนส่งให้อาจารย์วิทยากร เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน          
ถึงการประชุมในแต่ละครั้ง  

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )  
4.1 ผลการประเมินโครงการ ประเมินโดยใช้ แบบสอบถามประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฯ         

โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง            

ร้อยละ 86.7 มากกว่าครึ่งมีต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง/ผู้ช่วย/ผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 53.3 โดยมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 53.3 มีอายุ 31- 41 ร้อยละ 40.0 และมีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีขึ้นไป        
ร้อยละ 60.0 ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจั ย 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

ข้อมูลทั่วไป     ร้อยละ 
เพศ    

- หญิง                86.7 
- ชาย   13.3 

ต าแหน่ง    
- ครูพ่ีเลี้ยง/ผู้ช่วย/ผู้ดูแลเด็ก                                   53.3 
- พยาบาลวิชาชีพ   0.0 
- นักวิชาการ   33.3 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ   0.0 
- อ่ืนๆ   13.3 

วุฒิการศึกษา    
- มัธยมศึกษาตอนต้น   6.7 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   0.0 
- อนุปริญญา/ปวส.   20.0 
- ปริญญาตรี   53.3 
- สูงกว่าปริญญาตรี   20.0 

อาย ุ    
- ต่ ากว่า 20 ปี               0.0 
- 20 – 30 ปี               26.7 
- 31- 41 ปี   40.0 
- 41 ปีขึ้นไป   33.3 

ประสบการณ์ในการท างาน                
- ต่ ากว่า 1 ปี   0.0 
- 1 – 2 ปี   33.3 
- 3 – 4 ปี   6.7 
- 5 ปีขึ้นไป   60.0 
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แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 2563 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จ าแนกรายข้อดังนี้  

1. ขั้นตอนกระบวนการ 
1.1) การประชาสัมพันธ์โครงการ 1.2) ความเหมาะสมของสถานที่ 1.3) ความเหมาะสมของระยะเวลา  

                     
 
2. วิทยากร 
2.1) ความรอบรู้ ในเนื้อหา  2.2) การถ่ายทอดความรู้  2.3) ความเหมาะสมในภาพรวม 

                         
 
3. การอ านวยความสะดวก 
3.1) โสตทัศนูปกรณ์   3.2) เจ้าหน้าที่โครงการ  3.3) อาหาร เครื่องดื่ม 

                      
 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1) ความรู้ แนวคิด ทักษะใหม่  4.2) น าไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 4.3) พัฒนาความสามารถ 
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4.2 การเผยแพรแ่ละน าเสนอผลงานวิชาการ ปี 2563 
-  ตลาดนัดวิชาการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2563 
จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องศูนย์เด็กเล็กกรมพลาธิการทหารบก ภายใต้ชื่องาน        

“ชม..ตัวอย่าง ช็อป..แนวคิด เชื่อม..วิถีชีวิตคนหน้างาน” โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ 
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นประธานเปิดงาน , พันเอกศุภฤกษ์ ผลฉาย ผู้อ านวยการกองผลิตสิ่ง
อุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ, ทพญ.สุวรรณา เอ้ืออรรถการุณ           
ส านักทันตสาธารณสุข, นางกิติมา พัวพัฒนกุล ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย , ดร.มาศโมฬี จิตวิริยะธรรม 
วิทยากรจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ      
ร่วมให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยแก่ผู้น าเสนอผลงาน 

 

 
 

คัดเลือกผลงานน าเสนอเวที Like Take Award 2020 ของกรมอนามัย (รอบคัดเลือกหน่วยงาน
ส่วนกลาง) จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
1. เล่นแบบไทย เข้าใจสังคม (การกระตุ้นพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ด้วยการละเล่นแบบไทย 

ในเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 3 ปี 6 เดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางวาสนา กองพุฒ และ                     
นางวันเพ็ญ ธงฉัตร) 

2. นิทานสร้างคุณธรรม (ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมเล่านิทานในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี 
โดย นางวิภา ผุยมา) 

3. ร้อยรูปสร้างปัญญา (การกระตุ้นพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาด้วยกิจกรรม
มือน้อยร้อยปัญญา ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดย นางสาวรัตนา สมใจ) 
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การประกวด LIKE Talk Award ปี 4 ในรอบคัดเลือกหน่วยงานส่วนกลาง ในวันที่ 20 เมษายน 2563 
เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย 

 

   
 

 
 

โดยผลงาน เรื่องนิทานสร้างคุณธรรม (ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน ในเด็กปฐมวัย 
อายุ 2-3 ปี โดย นางวิภา ผุยมา) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทงาน R2R เป็นตัวแทนหน่วยงาน
ส่วนกลางแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ Like Take Award 2020 
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การประกวด LIKE Talk Award ปี 4 ในรอบชิงชนะเลิศ กรมอนามัย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563   
 

 

 
 

โดยผลงานเรื่องนิทานสร้างคุณธรรม (ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมเล่านิทานในเด็กปฐมวัย      
อายุ 2-3 ปี โดย นางวิภา ผุยมา) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทงาน R2R ประจ าปี 2563 
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 คัดเลือกผลงานเข้าแข่งขัน ในโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ    
(R2R Thailand) ประจ าปี 2563 จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้  
 1. การกระตุ้นพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ด้วยการละเล่นแบบไทย ในเด็กปฐมวัย 
อายุ 2 - 3 ปี 6 เดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางวาสนา กองพุฒ และนางวันเพ็ญ ธงฉัตร  

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมเล่านิทานในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดย นางวิภา ผุยมา  
3. การกระตุ้นพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาด้วยกิจกรรมมือน้อยร้อยปัญญา 

ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดย นางสาวรัตนา สมใจ 
4. การศึกษาด้านการจัดบริการอาหารและโภชนาการแก่เด็กปฐมวัย ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

กรมอนามัย โดย น.ส.รัศมีแสง นาคอ่อน 
5. ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร์ต่อการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัย        

โดย น.ส.ชาณิภา เจริญรัตน์ 

 โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้  
1. การกระตุ้นพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาด้วยกิจกรรมมือน้อยร้อยปัญญา 

ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดย นางสาวรัตนา สมใจ 
2. ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร์ต่อการรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวัย        

โดย น.ส.ชาณิภา เจริญรัตน์ 
 
5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร วิทยากรและทีมที่ปรึกษาช่วยชี้แนะในการด าเนินการศึกษาวิจัย
น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนางานวิชาการ  

2. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการท าการศึกษาของผู้วิจัย ที่จะพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงงานให้งานวิจัยประสบ
ผลส าเร็จลุล่วง 

3. การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กปฐมวัย ในการท ากิจกรรมและเก็บข้อมูลงานวิจัย 
 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
1. ผู้เข้าอบรม ไม่มีเวลาท างานวิจัยอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคู่กัน ซึ่งท าให้งาน      

ไม่เสร็จตามก าหนด  
2. การใช้คอมพิวเตอร์ การพิมพ์งานไม่สามารถท าได้ ไม่มีอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล 
3. ก าหนดตารางการอบรมมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้บางท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 

 
 7. ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนางาน  

1. พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน/เงินเดือน/สวัสดิการ ส าหรับคนที่ท า R2R  
2. เสนอให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เป็นวิทยากรเอง 
3. ควรให้บุคลากรในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติทุกคนเข้าร่วมการอบรม R2R 
4. มีการติดตาม ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ ผลงานวิจัยที ่ย ังไม่เสร็จสมบรูณ์ ให้ด าเนินการเสร็จ

สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 


