การขับเคลื่อนการดาเนินงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาอนามัย เด็กแห่ งชาติเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ที่ตั้ง สานักงาน เลขที่ 155 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ประวัติสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเกิดจากคาสั่งกรมอนามัยในการจัดตั้งหน่วยงานดังนี้
1. คาสั่ งกรมอนามัย ที่ 829/2557 ลงวันที่ 5 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 กรมอนามัยได้จัดตั้ง “สถาบัน
พัฒนาการเด็กแห่งชาติ” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง โดยนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัลลภ ไทย
เหนือ ของสานักส่งเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สถานอนามัยเด็ก
กลาง) ของศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด
2. เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและก้าวสู่ สถาบันชั้น
นาในระดับชาติด้าน ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาอนามัยเด็กและครอบครัวต้นแบบตั้งแต่ทารกในครรภ์ถึง อายุ 5 ปี
เป็นรากฐานนาสู่เด็กไทย มีพัฒนาการสมวัย แข็งแรง เก่งดี มีสุข จึงมีคาสั่ง กรมอนามัยที่ 509/2558 ลงวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ปรับปรุงชื่อหน่วยงานจาก “สถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ”เป็น“สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ” มีฐานะเทียบเท่ากอง มีหน่วยงานภายใต้กากับ ดังนี้
1.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3.กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
4.กลุ่มอานวยการ วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาอนามั ยเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
แบบองค์ ร วม (Holistic Health) ระดั บ ประเทศภายในปี 2564 พั น ธกิ จ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ถ่ า ยทอดองค์
ความรู้/ประสานภาคีเครือข่าย/เป็นศูนย์การเรียนรู้และอ้างอิงด้านส่งเสริมพัฒนาอนามัยเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบ ราชการไทย พ .ศ. 2556 – 2561 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในการดาเนินงานต่างๆ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เน้นการทางานที่
สร้างคุณค่าในการปฏิบัติงานและ การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติกาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันต้นแบบ ด้านการพัฒนาอนามัยเด็กแรกเกิด – 5 ปี แบบองค์รวม
(Holistic Health) ระดับ ประเทศในปี 2564” โดยมีพันธกิจ ได้แก่ การพัฒ นาองค์ความรู้/ถ่ายทอดองค์
ความรู้/ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือ ข่าย/เป็นศูนย์ การเรียนรู้และอ้างอิงด้านส่งเสริมพัฒนาอนามัยเด็ก
แรกเกิด – 5 ปี การที่จะทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ หน่วยงานจะต้องมีการขับเคลื่อนการดาเนินงานสร้าง
บรรยากาศการทางาน สนับสนุน ให้บุคลากรทุกระดับ ทั้งสายงานวิชาการ และสายงานด้านการสนับสนุนงาน
วิชาการ ผลิตองค์ความรู้ผลงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
(Routine to research : R2R) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนามาใช้เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุตาม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) เนื่ อ งจาก การพั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จั ย (Routine to research : R2R) เป็ น
กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการ อย่างเป็นระบบของผู้ปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน โดยมี
ผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเอง และ หน่วยงาน เป็นการใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
คนทางาน ผลิตผลงานและนาไปใช้พัฒนางานประจาให้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เกิดความ ภาคภูมิใจใน
งานที่ตัวเองทา วิจารณ์ พานิช ได้อธิบายถึง การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research : R2R)
ดังนี้ (1) เป็นกระบวนการของการทาวิจัยจากการทางานที่ได้แสดงถึงการพัฒนางาน ประจาและทาให้บุคลากร
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะ ของ บุคลากร ทีมงานและ
ความสามารถที่จะทาให้มีการบรรลุเป้า หมายขององค์กร (2) เป็นเครื่องมือพัฒนา ทั้งคนและงานในเวลา
เดียวกัน เมื่อบุคคลเจอปัญหาและพวกเขาจะค้นหาคาตอบจากการประยุกต์ การทาวิจัยเพื่อเป็นการหาทาง
แก้ไข (3) เป็ น ตัว กระตุ้น คนให้ คิด และพยายามหาข้ อ มูล หรื อรายละเอีย ดในการแก้ไ ข ปัญหา (4) ทาให้
บุคลากรที่ทางานประจาคิดและนาไปสู่ความพึงพอใจและความร่วมมือกัน ของบุคลากร ดังนั้นการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย (Routine to research : R2R) จึงเป็นเครื่องมือสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนางาน
สถาบั น พัฒ นาอนามัย เด็ กแห่ งชาติ มีความหลากหลายของบุ คลากรทั้ง ในด้ านการศึก ษา อาชี พ
ความสามารถ ประสบการณ และวิธีการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งผู้ปฏิบัติงานสายงานด้านวิชาการ สายงานด้านบริการ
และสายงานด้านการสนับสนุนงานวิชาการและบริการ ซึ่งความหลากหลายของบุคลากรเปนสิ่งจาเปนตอการ
เกิ ด ความคิ ด สร างสรรค และการสร างนวั ต กรรมใหม ๆ เพราะความคิ ด และผลลั พ ธ ใหม ๆ เกิ ด จาก
สภาพแวดล้อมที่หลากหลายในการทางานและการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้นการสรางบรรยากาศ
ที่เอื้ออานวยใหบุคลากรไดแสดงความสามารถ และศักยภาพสูงสุดที่แตละคนไดนาติดตัวเขามาในองคกร ให
ออกมาในทางสร้างสรรคและตอบสนองตอเปาหมายความสาเร็จขององค์ กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การทางานประจ าสู่ งานวิจั ย (Routine to research : R2R) จึงเป็น เป็นกระบวนการส าคัญในการนาไปสู่
หน่วยงานที่มี คุณภาพด้ว ยการจั ดการความรู้ โดยมีการพัฒ นาปรับปรุง งานให้เกิด กระบวนการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดาเนินงานตามพันธกิจ บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน และต่อยอดการดาเนินงาน ภาพรวมในระดับประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงาน โดยการพัฒนาปรับปรุงการทางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
กระบวนการดาเนินงาน
การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) ที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จัดทา
ขึ้นในปี พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มีกระบวนการดาเนินงาน
โดยใช้การประเมินผล “CIPP Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงการดาเนินงาน ดังนี้
สภาวะแวดล้อม
(Context
Evaluation : C )

ปัจจัยนาเข้า
(Input
Evaluation : I )

กระบวนการ
(Process
Evaluation : P )

ผลผลิต
(Product
Evaluation : P )

3.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและกาหนดจุดพัฒนา
3.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ
3.3 การดาเนินงาน โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย จานวน 6 ครั้ง กิจกรรมเป็นการบรรยายให้
ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริง การนาเสนอความก้าวหน้า อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม ระบบพี่เลี้ยง/ เพื่อนช่วย
เพื่อน
3.4 การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การขับเคลื่อนงานวิชาการในสถาบันพัฒนา
อนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ การประเมิ น ผลใช้ “CIPP Model” 4 ด้ า น ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม มาเรี ย บเรี ย งผลการ
ดาเนินงาน
กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
ครั้งที่ 1
R2R คืออะไร
( 19 ม.ค.64)
- การบรรยาย R2R คืออะไร ทาไมต้อง R2R
- การบรรยาย หัวข้อการค้นหาปัญหา กาหนดหัวข้อความเป็นมาและความสาคัญของ
ปัญหา
- การเลือกโจทย์วิจัยของ R2R ต้องมาจากปัญหาหน้างานประจา
การเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) บรรยายและให้คาแนะนา ในแต่ละ
หัวข้อได้แก่
- ชื่อเรื่อง ความเป็นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย
- การกาหนดวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ตัวแปร
- การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานที่มอบหมาย
-ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมด าเนิ น การก าหนดกรอบการวิ จั ย โดยใช้ PICO Model
ประกอบด้วย
P : (People /Promblem) : ประชากร/ปัญหา
I : (Intervention) : สิ่งที่ต้องการศึกษา
C : (Control or Comparison) : ปัจจัยเปรียบเทียบ
O : (Outcome) : ผลลัพธ์ที่สนใจ
-เขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal)
ครั้งที่ 2
-นาเสนอการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) ในแต่ละหัวข้อ ได้แก่ ชื่อ
(ม.ค.64)) เรื่อง ความเป็นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่าง ,เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ,กระบวนการดาเนินการวิจัย, สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล) และผลที่คาดว่าจะได้รับ
-รับฟังข้อเสนอแนะในการเขียน โครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) จากทีมที่
ปรึกษา เพื่อให้ผู้วิจัยนาปรับใช้ แก้ไขให้ถูกต้อง
ครั้งที่ 3
-บรรยาย หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

(ก.พ.64))
ครั้งที่ 4
(ก.พ.64))

ครั้งที่ 5
(มี.ค.64)
ครั้งที่ 6
(เม.ย.64)

งานที่มอบหมาย
-มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมไปดาเนินการกาหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการ
วิจัย
-นาเสนอเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ,กระบวนการดาเนินการวิจัย, สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
-รับฟังข้อเสนอแนะการเก็บรวบรวมข้อมูล ,กระบวนการดาเนินการวิจัย, สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
-บรรยายการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
รับฟังข้อเสนอแนะ ในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย นามาปรับเขียนแก้ไขให้ถูกต้อง
เพื่อการเขียนรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์ต่อไป
นาเสนอผลการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถเขียนงานวิจัยได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักสากล
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานได้
3. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถนาผลการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยที่เสร็จสมบรูณ์ เผยแพร่ใน
เวทีวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

