โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2561
นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

1. ที่มาและความสาคัญ
การขับเคลื่อนการดาเนินงานสร้างบรรยากาศการทางาน สนับสนุน ให้บุคลากรทุกระดับทั้งสายงาน
วิ ช าการ และสายงานด้ า นการสนั บ สนุ น งานวิ ช าการผลิ ต ผลงานวิ จั ย และ สร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ๆ
กระบวนการพั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จั ย (Routine to research) เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ จ ะมาช่ ว ยพั ฒ นา
บุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ให้ได้รับการพัฒนา ทักษะ องค์ความรู้ เพิ่มสมรรถนะ ทางการวิจัย
และยังส่งผลให้งานประจาได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นจากการทา R2R
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เป็นสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาอนามัย เด็กแรกเกิด – ๕ ปี
แบบองค์รวม (Holistic Health) ระดับประเทศในปี ๒๕๖๓ มีพันธกิจในการพัฒนา องค์ความรู้/ถ่ายทอดองค์
ความรู้/ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย/เป็นศูนย์การเรียนรู้และอ้างอิง ด้านส่งเสริมพัฒนาอนามัยเด็ก
แรกเกิด – ๕ ปี ดังนั้ น จึ งได้จั ดทาโครงการพัฒ นางานประจาสู่ งานวิจัย (Routine to research) สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคาดหวังให้นักวิชาการและครูพี่เลี้ยงและบุคลากรวิชาชีพอื่นที่มี
ความสนใจ มีพื้นฐานในการทางานวิจัย เพื่อต่อยอดสู่การทางานวิจัย และสร้าง นวัตกรรม ภาพประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ
2. เพื่อนาผลงานการดาเนินงานมาเป็นเครื่องมือในการวางแผนการขับเคลื่อนงานวิชาการสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
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 อบรมการจัดทางานประจาสู่งานวิจัย จานวน 7 ครั้ง กิจกรรมเป็นการ
บรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริง การนาเสนอความก้าวหน้า อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม ระบบพี่เลี้ยง/
เพื่อนช่วยเพื่อน
3.4 การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

4. ผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒ นางานประจ าสู่ ง านวิจัย (Routine to research) เป็นกิจกรรมใหม่ที่ ส ถาบั น พั ฒ นา
อนามัยเด็กแห่งชาติ จัดทาขึ้นใน ปี พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
การประเมินผลใช้ “CIPP Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C ) จากการประเมินก่อนการดาเนินการโครงการ
พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ก่อตั้ง ปี 2558 มีการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย 1 เรื่อง คือ แนวทางการอบรมเลี้ยงดู
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของนักวิชาการและครู ใน
ศูนย์วัลลภไทยเหนือและสถานอนามัยเด็ก กลาง จากสภาพการทางานนักวิชาการมีการลาศึกษา ไปอบรม
พัฒนาบ่อยทาให้ในปี 2560 ทาได้เพียงทบทวนเรื่องเดิม ปี 2561 ผู้บริหารโดย แพทย์หญิงสายพิณ โชตวิเชียร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มีนโยบายผลักดันให้มีการจัดกิจกรรม/ขับเคลื่อน
งานวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ และนาผลงานมาเป็น
เครื่ องมือในการพัฒ นางานประจ า และได้ส อบถามความต้องการพัฒ นาตนเองของบุคลากร แบบไม่เป็น
ทางการ มีผู้สนใจ 45 คน และได้ประสานหัวหน้ ากลุ่มเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการก่อนขออนุมัติ
โครงการ
2. ปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation : I ) จากการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้บริหารมี
การมอบหมายผู้รั บ ผิดชอบ สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ 60,000 บาท และประสานขอรายชื่อผู้ เข้าร่ ว ม
โครงการ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน เนื่องจากข้อจากัดของงบประมาณ เครื่องมือที่สนับสนุน ทีมพี่
เลี้ ย งไม่ เ พี ย งพอ วิ ท ยากรได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.มาศโมฬี จิ ต วิ ริ ย ธรรม ศู น ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ กิจกรรมเน้นบรรยายและฝึกปฏิบัติ
3. กระบวนการดาเนินงาน (Process Evaluation : P )
3.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและกาหนดจุดพัฒนา เขียนโครงการและอนุมัติดาเนินงาน
3.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ และกาหนดเกณฑ์คัดผู้เข้าร่ว มโครงการ ต้องสามารถเข้าร่ว ม
โครงการอย่างน้อย ร้อยละ 85
3.3 การดาเนินงาน ระยะเวลาการอบรม ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561 อบรม
การจัดทางานประจาสู่งานวิจัย จานวน 7 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-6 จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม และระบบพี่
เลี้ยง/เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมประกอบด้วย
- การบรรยายให้ความรู้ โดยระบุปัญหาการวิจัย กาหนดตัวแปรการวิจัย กาหนดระเบียบ
วิธีการวิจัย กาหนดประชาการกลุ่มตัวอย่าง และเขียนโครงร่าง
- การฝึกปฏิบัติจริง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสนับสนุนการดาเนินงาน
- การน าเสนอความก้ า วหน้ า เรื่ อ งละ 5 นาที ในการน าเสนอแต่ ล ะครั้ ง เพื่ อ ทราบ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ทีมวิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเด็นให้สมบูรณ์

ครั้ ง ที่ 7 เป็ น การน าเสนอผลของการศึ ก ษาในรู ป แบบปากเปล่ า (Oral presentation) พร้ อ มมี โ ปสเตอร์
(Poster presentation) ขนาด A1 และเชิญผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัย
3.4 กระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มีผู้ประสานติดตามการดาเนินงาน
ถัดไป และแนะนาเพิ่มเติมข้อมูลที่สาคัญลงในรายงาน ก่อนส่งให้อาจารย์วิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ถึงกาหนดประชุมครั้ง และเสริมทักษะการนาเสนอได้พาผู้เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการ
ประจาปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 2561 ระหวางวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 เพื่อให้เกิดการต่อยอด
งานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) จากการประเมินโดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์
สอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
4.1 ความเข้าใจในภารกิจของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก แห่งชาติ พบว่า ร้อยละ 53.3 เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในการเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาอนามัย เด็กแรกเกิด –
๕ ปี แบบองค์รวม (Holistic Health) ระดับประเทศ โดยพัฒนาองค์ความรู้/ถ่ายทอดองค์ความรู้/ประสาน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย/เป็นศูนย์การเรียนรู้และอ้างอิง ด้านส่งเสริมพัฒนาอนามัยเด็กแรกเกิด – ๕ ปี
4.2 การมีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงานวิชาการ เผยแพร่บทคัดย่อบนเว็บไซส์ของหน่วยงาน
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=246&filename=Academic_nichและนาเสนอในเวที
- ตลาดนัดวิชาการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561
จานวน 14 เรื่อง (นาเสนอทุกเรื่องที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 6 ครั้ง)

- ประชุมวิชาการประจาปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ปี
2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 จานวน 15 เรื่อง (นาเสนอทุกเรื่องที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 6 ครั้ง
และมีผลงานที่ผลิตในปี 2560 ร่วมนาเสนอ 1 เรื่อง) ได้รับรางวัลได้รับรางวัล “ติดดาวหน่วยงานดีเด่น ด้าน
ผลงานวิชาการ” โดยมี ผศ.นพ.กาธร ตันติวิทยาทันต์ ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้
เกียรติมอบรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลมอบให้กับหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพคนในเชิงวิชาการ

โดยใช้หลักการวิจัยจากงานประจามาจับ เกิดการเรียนรู้ ผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งการพัฒนาเกิดขึ้นจริงอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นระบบ

- น าเสนอเวที Like Take Award 2018 ของกรมอนามั ย ระหว่ า งวั น ที่ 19
เมษายน – 13 มิถุนายน 2561 จานวน 1 เรื่อง หัวข้อ “สัญลักษณ์สร้างวินัย” ผลจากการศึกษารูปแบบวิธีที่มี
ผลให้เด็กกลุ่ม 3 ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ เข้าแถวทากิจกรรมหน้าเสาธง นาเสนอโดย นางสาวสุธาสิณี ชัย
สุวรรณ์ และนางรัชนี พูลสุข ได้รับรางวัลชมเชย

- ประชุมวิชาการประจาปี กรมอนามัย ครั้งที่ 11 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-29
กรกฎาคม 2561 จานวน 12 เรื่อง (นาเสนอตามความสมัครใจของผู้วิจัย)

4.3 มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย จากงานประจ าในสถาบั น พั ฒ นาอนามั ย เด็ ก
แห่งชาติก่อนเข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ ร้อยละ 32.5 และหลังเข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการปฏิบัติ
งานวิจัยภาพรวมร้อยละ 71.9 เมื่อพิจารณารายข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองทุกครั้ง
มากที่สุด คือ ด้านการออกแบบวิจัย กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง PICO ร้อยละ 62.5 รองลงมา คือ ด้าน
การค้นปัญหา กาหนดหัวข้อ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา กรอบแนวคิ ด ร้อยละ 56.3 ด้านการ
กาหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร ด้านการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ร้อยละ 50 เท่ากัน
ด้านการสรุปผลการดาเนิน งาน ร้อยละ 43.8 และน้อยที่สุดคือ การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและกรอบ
ความคิด ร้อยละ 37.5
4.5 ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 74.4

5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้บริหารประกาศเป็นนโยบายการดาเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ
2. มีทีมนักวิชาการให้คาปรึกษาแนะนากระบวนการทางาน
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความอดทนมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาและปรับปรุงงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
6. ปัญหาและอุปสรรค
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการสืบค้นข้อมูลและพิมพ์งาน
3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
4. ขาดทักษะในการจัดพิมพ์หรือจัดรูปแบบเอกสาร
5. ผู้ร่วมงานไม่เห็นความสาคัญในการทาวิจัย เนื่องจากต้องใช้เวลาดูแลเด็กมาทาวิจัย
7. ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนางาน
1. ผู้บริหารควรกาหนดเป็นนโยบายการดาเนินงานและสนับสนุนงบประมาณทุกปีเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและกรอบความคิดการวิจัย
2. ควรมีการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ การทางานศึกษาค้นคว้างานวิจัย
3. รู ป แบบการจั ด อบรมควรก าหนดเป็ น ระยะๆ และกิ จ กรรมควรเริ มจากการรับ ฟั ง ปั ญ หาของ
ผู้เข้าร่วมอบรม จากนั้นค่อยสู่ขั้นตอนการบรรยายให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติจริง และการนาเสนอความก้าวหน้า
4. ควรมีการออกแบบเครื่องมือการวัดทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยจากงานประจาใน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

QR-code ดาวน์โหลดโปสเตอร์งานวิจัยจากงานประจา ปี 2561

