
การวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มีความหลากหลายของบุคลากรทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ 

ความสามารถ ประสบการณ และวิธีการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งผู้ปฏิบัติงานสายงานด้านวิชาการ สายงานด้านบริการ 

และสายงานด้านการสนับสนุนงานวิชาการและบริการ ซึ่งความหลากหลายของบุคลากรเปนสิ่งจําเปนตอการ

เกิดความคิดสร างสรรค และการสร างนวัตกรรมใหม ๆ เพราะความคิดและผลลัพธ ใหมๆ เกิดจาก

สภาพแวดล้อมที่หลากหลายในการทํางานและการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้นการสรางบรรยากาศ

ที่เอ้ืออํานวยใหบุคลากรไดแสดงความสามารถ และศักยภาพสูงสุดที่แตละคนไดนําติดตัวเขามาในองคกร ให

ออกมาในทางสร้างสรรคและตอบสนองตอเปาหมายความสําเร็จขององค์กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

การทํางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to research : R2R) จึงเป็นเป็นกระบวนการสําคัญในการนําไปสู่

หน่วยงานที่มีคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงงานให้เกิดกระบวนการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงานตามพันธกิจ บรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน และต่อยอดการดําเนินงาน ภาพรวมในระดับประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือยกระดับคุณภาพการดําเนินงาน โดยการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

กระบวนการด าเนินงาน 

การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to research) ที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จัดทํา

ขึ้นในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มีกระบวนการดําเนินงาน

โดยใช้การประเมินผล “CIPP Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงการดําเนินงาน ดังนี้   

 

 

 

 

 

3.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและกําหนดจุดพัฒนา   

3.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ   

3.3 การดําเนินงาน โครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย จํานวน 6 ครั้ง กิจกรรมเป็นการบรรยายให้

ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริง การนําเสนอความก้าวหน้า อาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม ระบบพ่ีเลี้ยง/ เพ่ือนช่วย

เพ่ือน   

สภาวะแวดล้อม 

(Context 

Evaluation : C ) 

 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input 

Evaluation : I ) 

กระบวนการ 

(Process 

Evaluation : P ) 
 

ผลผลิต 

(Product 

Evaluation : P ) 
 



3.4 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การขับเคลื่อนงานวิชาการในสถาบันพัฒนา

อนามัยเด็กแห่งชาติ การประเมินผลใช้ “CIPP Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงผลการ

ดําเนินงาน 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
ครั้งที่ 1 

( 19 ม.ค.64) 
R2R คืออะไร  
      - การบรรยาย R2R คืออะไร ทําไมต้อง R2R 
      - การบรรยาย หัวข้อการค้นหาปัญหา กําหนดหัวข้อความเป็นมาและความสําคัญของ
ปัญหา 
      - การเลือกโจทย์วิจัยของ R2R ต้องมาจากปัญหาหน้างานประจํา 
การเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) บรรยายและให้คําแนะนํา ในแต่ละ
หัวข้อได้แก่   
      - ชื่อเรื่อง ความเป็นมาและความสําคัญ วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย 
      - การกําหนดวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ตัวแปร 
      - การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
งานที่มอบหมาย 
      -ให้ผู้ เข้ารับการอบรมดําเนินการกําหนดกรอบการวิจัยโดยใช้  PICO Model 
ประกอบด้วย 
       P : (People /Promblem) : ประชากร/ปัญหา 
       I : (Intervention) : สิ่งที่ต้องการศึกษา 
      C : (Control or Comparison) : ปัจจัยเปรียบเทียบ 
      O : (Outcome) : ผลลัพธ์ที่สนใจ 
     -เขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) 

ครั้งที่ 2 
(ม.ค.64)) 

     -นําเสนอการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) ในแต่ละหัวข้อ ได้แก่ ชื่อ
เรื่อง ความเป็นมาและความสําคัญ วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ,เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ,กระบวนการดําเนินการวิจัย, สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล) และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     -รับฟังข้อเสนอแนะในการเขียน โครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) จากทีมที่
ปรึกษา เพ่ือให้ผู้วิจัยนําปรับใช้ แก้ไขให้ถูกต้อง 

ครั้งที่ 3 
(ก.พ.64)) 

 

     -บรรยาย หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานที่มอบหมาย 
     -มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมไปดําเนินการกําหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการ
วิจัย 



ครั้งที่ 4 
(มี.ค.64)) 

     -นําเสนอเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ,กระบวนการดําเนินการวิจัย, สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
     -รับฟังข้อเสนอแนะการเก็บรวบรวมข้อมูล ,กระบวนการดําเนินการวิจัย, สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
     -บรรยายการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

ครั้งที่ 5 
(เม.ย.64) 

รับฟังข้อเสนอแนะ ในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย นํามาปรับเขียนแก้ไขให้ถูกต้อง
เพ่ือการเขียนรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์ต่อไป  

ครั้งที่ 6 
(เม.ย.64) 

นําเสนอผลการวิจัย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถเขียนงานวิจัยได้ถูกต้องตามข้ันตอนและหลักสากล  
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานได ้
3. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถนําผลการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยที่เสร็จสมบรูณ์ เผยแพร่ใน
เวทีวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to research) ที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จัดทํา

ขึ้นในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ การประเมินผลใช้ “CIPP 

Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงผลการดําเนินงาน ดังนี้   

1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C ) จากการประเมินก่อนการดําเนินการโครงการ 

พัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 พบว่า 

ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันฯ ดังนี้  

- ปี 2558 มีการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยจํานวน  1 เรื่อง คือ แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ํากว่า 3 ปี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของนักวิชาการและครูในศูนย์   

วัลลภไทยเหนือ และสถานอนามัยเด็กกลาง 

- ปี 2559 มีการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยจํานวน 1 เรื่อง คือ ประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาที่สองของครู ผู้ดูแลเด็กต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอง เด็กอายุ 3 - 5 ปี สถาบันพัฒนาอนามัย

เด็กแห่งชาติ โดย นางอรัญญา ทับน้อย และได้นําเสนอผลงานในงานวิชาการกรมอนามัยครั้งที่ 9 ประเภท 

Poster Presentation  

- ปี 2560 ทําได้เพียงทบทวนเรื่องเดิม เนื่องจากสภาพการทํางานนักวิชาการมีการลาศึกษา ไปอบรม

พัฒนาหลายท่าน  

- ปี 2561 ผู้บริหารโดย แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แห่งชาติ มีนโยบายผลักดันให้มีการจัดกิจกรรม/ขับเคลื่อน งานวิชาการและนําผลงานมาเป็น เครื่องมือในการ

พัฒนางานประจํา มีการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย จํานวน 15 เรื่อง   

 - เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  ระหว่างวันที่ 4 

– 5 เมษายน 2561 จํานวน 15 เรื่อง (นําเสนอทุกเรื่องที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 6 ครั้ง และมีผลงานที่ผลิตใน

ปี 2560 ร่วมนําเสนอ 1 เรื่อง) ได้รับรางวัล “ติดดาวหน่วยงานดีเด่นด้านผลงานวิชาการ”  โดยมี ผศ.นพ.กําธร 

ตันติวิทยาทันต์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึง

การพัฒนาศักยภาพคนในเชิงวิชาการ โดยใช้หลักการวิจัยจากงานประจํามาจับ เกิดการเรียนรู้ ผลิตผลงาน

วิชาการ ซึ่งการพัฒนาเกิดข้ึนจริงอย่างเป็น รูปธรรม  

 - งานนําเสนอเวที Like Take Award 2018 ของกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 13 

มิถุนายน 2561 จํานวน 1 เรื่อง หัวข้อ “สัญลักษณ์สร้างวินัย” ผลจากการศึกษารูปแบบวิธีที่มี ผลให้เด็กกลุ่ม 

3 ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ เข้าแถวทํากิจกรรมหน้าเสาธง นําเสนอโดย นางสาวสุธาสิณี ชัยสุวรรณ์  และ

นางรัชนี พูลสุข ได้รับรางวัลชมเชย 

 - เข้าร่วมนําเสนองานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ตามความสมัครใจในงานประชุมวิชาการประจําปีกรม

อนามัย ครั้งที่ 11 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2561 จํานวน 12 เรื่อง 



 - ปี 2562 ผู้บริหารโดย แพทย์หญิงนนธนวนัณท์  สุนทรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนา

อนามัยเด็กแห่งชาติ มีนโยบายผลักดันให้มีการจัดกิจกรรม/ขับเคลื่อน งานวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ และนําผลงานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจํา 

และได้สอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร มีผู้สนใจจํานวน 35 คน มีการพัฒนางานประจํา       

สู่งานวิจัย จํานวน 19 เรื่อง ได้เข้าร่วมการนําเสนอผลงานและรับรางวัลต่างๆ 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 ตําแหน่ง นักโภชนาการ และร่วมนําเสนอ

ผลงานงานวิชาการ ประเภท Poster Presentation การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย จํานวน 4 

เรื่อง  

 - การประชุมวิชาการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยระดับประเทศ  (National Health R2R Forum) 

ประจําปี 2562 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่                 

30 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562 ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจําปี 2562 ผลงานเรื่อง“โปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดย นางภัคพีราพร  สุขแก้ว  และ

นางสาวอัญชลี  ซัดเราะมาน” โดยได้นําเสนอผลงานดีเด่น ในหัวข้อ “ความปลอดภัย พัฒนาการเด็กสมวัย ใส่

ใจแบบองค์รวม” และมีผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนําเสนอโปสเตอร์ “แววดี มีลุ้น100 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 การ์ เด้น กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานวิชาการ                    

oral Presentation ประเภท การประเมินผลโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก ผู้นําเสนอผลงาน 

นางสาวณิชกานต์ การสุข เรื่อง การบอกลาขวดนมในวัยเตาะแตะ  

 
- ปี 2563 ผู้บริหารโดย แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แห่งชาติ สานต่อ/ขับเคลื่อน งานวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางาน

วิชาการ และนําผลงานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจํา พร้อมทั้งสร้างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนา

งานประจําสู่งานวิจัย และได้สอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร มีผู้สนใจจํานวน 31 คน  มีการ

พัฒนางานประจําสู่งานวิจัย จํานวน 12 เรื่อง 

 การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย 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 ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แห่งชาติ กรมอนามัย โดย น.ส.รัศมีแสง นาคอ่อน 

5. ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร์ต่อการรู้ค่าจํานวนของเด็กปฐมวัย โดย             

น.ส.ชาณิภา เจริญรัตน์ 

 งานนําเสนอเวที Like Take Award 2020 ของกรมอนามัย จํานวน 3 เรื่อง หัวข้อ “ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ด้วยกิจกรรมเล่านิทานในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี” นําเสนอโดย โดย นางวิภา ผุยมา และได้รับ

รางวัลชนะเลิศ 

 
ผลการการด าเนินงาน 

  ปี 2564 ผู้บริหารโดย นายแพทย์ธีรชัย บุญยลีพรรณ รักษาการผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แห่งชาติ สานต่อ/ขับเคลื่อน งานวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางาน

วิชาการต่อ ได้มนีโยบายให้นักวิชาการ และเจ้าหน้าทีส่ร้างผลงานด้านงานวิจัย และกําหนดแนวทางการพัฒนา

งานวิชาการและประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ดังนี้ 

1. การขับเคลื่อนตามภารกิจของดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ให้แบ่งเป็น 4 หมวดหลักดังนี้ 

1. งานวิจัย R2R และKM  
2. Journal Club 
3. ตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. งานวิชาการกรมกรมอนามัย หรือการประชุมวิชาการระดับประเทศต่าง ๆ 

  การพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ใช้ 4 หมวดหลักนี้ในการ

ติดตามความก้าวหน้า ในการประชุม กพว. ของหน่วยงาน  

 2. ประกาศนโยบาย ชี้แจงการขับเคลื่อนพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย โดย นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลี

พรรณ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมงานวิจัย R2R ในวันที่ 11 ม.ค. 2564 



 

 

 

3. อบรมให้ความรู้และด าเนินการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

 1. กิจกรรมครั้งที่ 1 (19 ม.ค.64) 

R2R คืออะไร  

      - การบรรยาย R2R คืออะไร ทําไมต้อง R2R 

      - การบรรยาย หัวข้อการค้นหาปัญหา กําหนดหัวข้อความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 



      - การเลือกโจทย์วิจัยของ R2R ต้องมาจากปัญหาหน้างานประจํา 

การเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) บรรยายและให้คําแนะนํา ในแต่ละหัวข้อได้แก่   

      - ชื่อเรื่อง ความเป็นมาและความสําคัญ วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย 

      - การกําหนดวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ตัวแปร 

      - การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ซ่ึงมีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย ทั้งหมด 8 เรื่อง ดังนี้ 

1. ผลการจัดชุดเมนูอาหารกลางวันเสริมไข่ต่อการกินของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและขาดอาหารอายุ 1-3 

ปี ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

2. นอนง่าย นอนดี Baby Smile 

3. สอนเจ้าตัวน้อยให้รู้จักแก้วหัดดื่ม 

4. สัญลักษณ์กับการเล่นแบบ New Normal 

5. หนูน้อยบอกได้ Good bye Nappy 

6. การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 1-2 ปี โดยใช้ชุดกิจกรรม 

คณิตศาสตร์น่ารู้ 

7. ปลูกจิตพอเพียงในเด็กปฐมวัย 

8. พลังนิทานสร้างเด็ก 

 ส่งผลงานเข้าสู่เวทีการนําเสนอ Like Take Award 2021 ของกรมอนามัย ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 

2564 จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

1. หนูน้อยปลูกผัก รักษ์สุขภาพ โดย นางสาวสิริมา พาลาภ 

2. หนูบอกได้ Good Bye Nappy โดย นางสาวรัตนา สมใจ 

3. สัญลักษณ์ผลไม้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบ Bubble Model โดย นางสาวสุปัญญา กุลโสพล 

4. การประชุมวิชาการพัฒนาวิชาการ 

 4.1 เข้าร่วมประชุมวิชาการกรม ประชุมวิชาการวิจัยแห่งชาติ 

 4.2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจําปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นเวทีเพ่ือ

พัฒนางานวิจัย และพัฒนาเทคนิคการนําเสนองานวิชาการของหน่วยงาน 



 
 

 ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากกระบวนการดําเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ ของสถาบันพัฒนาอนามัย

เด็กแห่งชาติ สามารถดําเนินการได้ด้วยปัจจัยแห่งความสําเร็จ คือ 

 1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ทีมนักวิชาการทีเ่ป็นหัวหน้าทีมในการดําเนินการศึกษาวิจัยนําไปสู่

ความสําเร็จในการพัฒนางานวิชาการ  

 2. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทําการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน ที่จะพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงงาน

ให้งานวิจัยจนประสบผลสําเร็จ 

 3. การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กปฐมวัย ในการ

ทํากิจกรรมและเก็บข้อมูลงานวิจัย 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 

 1. ผู้วิจัยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับขั้นตอนของการเขียนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 

ทําให้ไม่มีความมั่นใจ  

 2. ผู้วิจัย ไม่มีเวลาทํางานวิจัยอย่างเต็มท่ี เนื่องจากมีหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคู่กัน ซึ่งทําให้งานไม ่

เสร็จตามกําหนด  

 


