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โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562
นางสุภิญญา เกียรติพานิชกิจ
นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน
1. ที่มาและความสาคัญ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ลดต้นทุน
เพิ่ ม ผลผลิ ต ในการด าเนิ น การต่ า งๆ บุ ค ลากรมี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ เน้ น การท างานที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ในการ
ปฏิบัติงาน เน้นการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาอนามัย
เด็กแรกเกิด – 5 ปี แบบองค์รวม (Holistic Health) ระดับประเทศในปี 2563” โดยมีพันธะกิจในการพัฒนา
องค์ความรู้/ถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้/ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย/เป็น ศูนย์การเรีย นรู้และอ้างอิ ง
ด้านส่ง เสริมพัฒนาอนามัยเด็กแรกเกิด – 5 ปี การที่จะทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ หน่วยงานจะต้องมี
การขับเคลื่อนการดาเนินงานสร้างบรรยากาศการทางาน สนับสนุน ให้บุคลากรทุกระดับทั้งสายงานวิชาการ
และสายงานด้านการสนับสนุนงานวิชาการผลิต ผลงานวิจัย และ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนการพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะมาช่วยพัฒนาบุคลากรสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ให้ได้รับการพัฒนา ทั กษะ องค์ความรู้ เพิ่มสมรรถนะ ทางการวิจัย และยังส่งผลให้งาน
ประจาได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่ง ขึ้นจากการทา R2R ซึ่งได้เริ่มดาเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2561 และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางสถาบัน
พัฒ นาอนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ จึ งได้ จั ด ท าโครงการ “ พั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จั ย (Routine to research)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562” เพื่อให้เกิดเป็นผลงานวิจัยมาพัฒนางานประจาสู่การสร้าง
นวัตกรรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ
2) เพื่อนาผลงานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจา
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) เป็นโครงการที่สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ จัดทาขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ การ
ประเมินผลใช้ “CIPP Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงการดาเนินงาน ดังนี้

สภาวะแวดล้อม
(Context
Evaluation : C )

ปัจจัยนาเข้า
(Input
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กระบวนการ
(Process
Evaluation : P )

ผลผลิต
(Product
Evaluation : P )
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3.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและกาหนดจุดพัฒนา
3.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ
3.3 การดาเนินงาน อบรมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย จานวน 7 ครั้ง กิจกรรมเป็นการ
บรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริง การนาเสนอความก้าวหน้า อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม ระบบพี่เลี้ยง/
เพื่อนช่วยเพื่อน
3.4 การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
4. ผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) เป็นโครงการที่สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็ก แห่ง ชาติ จัด ทาขึ้ นในปี พ.ศ. 2562 เพื่ อขับ เคลื่อนงานวิชาการในสถาบั นพั ฒนาอนามัยเด็กแห่ง ชาติ
การประเมินผลใช้ “CIPP Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C ) จากการประเมินก่อนการดาเนินการโครงการ
พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 พบว่า
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันฯ ดังนี้
- ปี 2558 มีการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยจานวน 1 เรื่อง คือ แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ กอายุต่ากว่า 3 ปี โดยอาศัยการมี ส่วนร่วมของนักวิชาการและครู ในศูนย์
วัลลภไทยเหนือ และสถานอนามัยเด็กกลาง
- ปี 2559 มีการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยจานวน 1 เรื่อง คือ ประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาที่สองของครู ผู้ดูแลเด็กต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอง เด็กอายุ 3 - 5 ปี สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ โดย นางอรัญญา ทับน้อย และได้นาเสนอผลงานในงานวิชาการกรมอนามัย ครั้ง ที่ 9 ประเภท
Poster Presentation
- ปี 2560 ทาได้เพียงทบทวนเรื่องเดิม เนื่องจากสภาพการทางานนักวิชาการมีการลาศึกษา ไปอบรม
พัฒนาหลายท่าน
- ปี 2561 ผู้บ ริห ารโดย แพทย์ หญิ ง สายพิ ณ โชติ วิเ ชีย ร ผู้ อานวยการสถาบั นพั ฒนาอนามั ยเด็ ก
แห่งชาติ มีนโยบายผลักดันให้มีการจัดกิจกรรม/ขับเคลื่อน งานวิชาการและนาผลงานมาเป็น เครื่องมือในการ
พัฒนางานประจา มีการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย จานวน 15 เรื่อง
- เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการประจ าปี ศู น ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 จานวน 15 เรื่อง (นาเสนอทุกเรื่องที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 6 ครั้ง และมี
ผลงานที่ผลิตในปี 2560 ร่วมนาเสนอ 1 เรื่อง) ได้รับรางวัล “ติดดาวหน่วยงานดีเด่น ด้านผลงานวิชาการ”
โดยมี ผศ.นพ.ก าธร ตัน ติวิท ยาทั นต์ ผู้ช่ว ยผู้อ านวยการศูน ย์การแพทย์ก าญจนาภิ เษก มอบรางวัล ให้กั บ
หน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพคนในเชิงวิชาการ โดยใช้หลักการวิจัยจากงานประจามาจับ เกิด
การเรียนรู้ ผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งการพัฒนาเกิดขึ้นจริงอย่างเป็น รูปธรรม
- งานนาเสนอเวที Like Take Award 2018 ของกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 19 เมษายน –
13 มิ ถุ น ายน 2561 จ านวน 1 เรื่ อ ง หั ว ข้ อ “สั ญ ลั ก ษณ์ ส ร้ า งวิ นั ย ” ผลจากการศึ ก ษารู ป แบบวิ ธี ที่ มี
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ผลให้เด็กกลุ่ม 3 ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ เข้าแถวทากิจกรรมหน้าเสาธง นาเสนอโดย นางสาวสุธาสิณี
ชัยสุวรรณ์ และนางรัชนี พูลสุข ได้รับรางวัลชมเชย
- เข้าร่วมนาเสนองานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ตามความสมัครใจในงานประชุมวิชาการประจาปี
กรมอนามัย ครั้งที่ 11 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2561 จานวน 12 เรื่อง
- ปี 2562 ผู้บริหารโดย แพทย์ หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ สานต่อ/ขับเคลื่อน งานวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางาน
วิชาการ และนาผลงานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจา และได้สอบถามความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร มีผู้สนใจจานวน 31 คน
 การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย เสร็จสมบรูณ์ 14 เรื่อง ดังนี้
1. กิจกรรมปลูกข้าวเพื่อปรับทัศนคติให้เด็กเห็นคุณค่าของข้าวในเด็กปฐมวัยกลุ่มอายุ 2-3 ปี
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางสาว สิริมา พาลา และนางสาวเบญญา ป้อมสะแก
2. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เพลงกล่อมไทยและเพลงบรรเลงต่อการนอนหลับของ
เด็กปฐมวัย โดย นางสาวน้าเพชร เกิดคล้าย และนางธัญจิรา คลีวัง
3. ผลการจัดชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการสาหรับเด็กที่มี
ภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน
4. ผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้านการเรียงลาดับสาหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ
ไทยเหนือ โดย นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์
5. พัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลเด็กในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อ สาหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 2-3 ปี โดย นางอรัญญา ทับน้อย และนางสาวมานิ เนกขัมม์
6. การกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดย
ใช้กิจกรรมร้อยสร้างรูป โดย นางสาวรัตนา สมใจ และนางสาวสุปัญญา กุญโสพล
7. เทคนิคการสื่อสารทางบวกกับการสร้างแรงจูงใจในการรับประทานผัก ในเด็กปฐมวัย
อายุ 2-3 ปี ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดย นางภัคพีราพร สุขแก้ว และนางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน
8. การใช้เสียงกระดิ่งกระตุ้นในการทากิจกรรมเข้าแถวของเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ
ไทยเหนือ โดย นางดาหวันกลีบสมุทร์
9. การบอกลาขวดนมในวัยเตาะแตะ โดย นางสาวอนัญ ญา รักปัญ ญา, นางสาวณิชกานต์
การสุข และนางนภาทิพย์ ทองอม
10. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการส่งเสริมศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์
โดย นางสาวปัทมาแสงสิทธิ์
11. การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย 2-3 ปี โดยกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นมือ
โดย นางสายชล ศรีทวีกาศ และนางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่
12. ผลของการจั ด ยาแบบใหม่ ใ นห้ อ งพยาบาล โดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ภ าพแทนชื่ อ กลุ่ ม ยา
ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดย นางรัชนี พูลสุข และนางสยุมพร สังข์วารี
13. การละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2–3.6 ปี
โดย นางวาสนา กองพุฒ และนางสุนันท์ รุนเฉื่อย
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14. สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ โดย นางสุพัตรา
บริบูรณ์ และนางฐนิธร ปัญญจันทร์
 การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยที่ต้องทาการศึกษาต่อเนื่องอีก 5 เรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในการใช้กระบวนการ Project Approach ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 2-3 ปี โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งทิวา จาปาทอง
2. ผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง BBL สาหรับเด็กอายุ 2-3 ปี
ในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นางสาวไพลิน วิญญูกูล
3. การศึ ก ษารู ปแบบแนวทางในการจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศกลาง บนระบบ
Internet ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดย นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
4. การเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดในน้า โดย นางพรทิพย์ วรวิชญ์
5. การพัฒนาระบบเงินยืมและระบบเบิกจ่าย โดย นางสาวศิรประภา สายสวาท
2. ปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation : I ) จากการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้บริหาร
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ สนับสนุนจัดสรรงบประมาณจานวน 147,350 บาท และประสานขอ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน เนื่องจากข้อจากัดของงบประมาณ เครื่องมือที่
สนับสนุน ทีมพี่เลี้ยงไม่เพียงพอ จึงได้เรียนเชิญท่านวิทยากรได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ มาเป็นวิทยากรโครงการในครั้งนี้
โดยกิจกรรมเน้นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ
3. กระบวนการดาเนินงาน (Process Evaluation : P )
3.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและกาหนดจุดพัฒนา เขียนโครงการและอนุมัติดาเนินงาน
3.2 การประชาสัม พั นธ์ โครงการ และก าหนดเกณฑ์ คัด ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการ ต้ องสามารถเข้ าร่ ว ม
โครงการอย่างน้อย ร้อยละ 80
3.3 การดาเนินงาน ระยะเวลาการอบรม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 จัดอบรม
โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย จานวน 7 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 - 6 จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม และ
ระบบพี่เลี้ยง/เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมประกอบด้วย
 การบรรยายให้ความรู้ โดยระบุปัญ หาการวิ จัย กาหนดตัวแปรการวิจั ย กาหนดระเบีย บ
วิธีการวิจัย กาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง และเขียนโครงร่างงานวิจัย
 การฝึกปฏิบัติจริง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลเพื่อ
ดาเนินงานวิจัย
 การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการนาเสนอความก้าวหน้า เรื่องละ 5 นาที ในการ
นาเสนอแต่ละครั้ง เพื่อทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน ทีมวิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเด็นให้สมบูรณ์
โดยในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม มีผลการดาเนินงาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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กิจกรรม
ครั้งที่ 1
(16 พ.ย.61)
ครั้งที่ 2
(21 ธ.ค.61)
ครั้งที่ 3
(16 ม.ค.62)

ครั้งที่ 4
(1 ก.พ.62)
ครั้งที่ 5
(22 ก.พ.62)
ครั้งที่ 6
(1 มี.ค.62)
ครั้งที่ 7
(29 มี.ค.62)

ผลการดาเนินกิจกรรม
นาเสนอ PICO จานวน 19 เรื่อง แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม มีอาจารย์ประจากลุ่มให้คาแนะนาใน
การเขียน PICO
อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาการเลือกโจทย์วิจัยของ R2R ต้องมาจากปัญหาหน้างานประจา
มี ก ารน าเสนอผลการด าเนิ น งานวิ จั ย และการเขี ย นโครงร่ า งงานวิ จั ย (Research
Proposal) โดย วิทยากรในกลุ่มเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา ในแต่ละหัวข้อได้แก่ ชื่อ
เรื่อง ความเป็นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ,เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ,กระบวนการดาเนินการวิจัย , สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล) และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ศึกษาวิจัยได้รับข้อเสนอแนะในการเขียน โครงร่างงานวิจัย (Research Proposal)
จาก ทีมวิทยากร เพื่อให้ผู้วิจัยนาปรับใช้ แก้ไขให้ถูกต้อง
ผู้ศึ ก ษาวิ จั ยได้ รับ ข้ อ เสนอแนะจากท่า นอาจารย์ ที่ ป รึก ษา ในการท าเครื่ องมื อวิ จั ย ,
การรวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย นามาปรับเขียนแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อการเขียน
รายงานการวิ จั ย ที่ ส มบู ร ณ์ ต่ อ ไป ในครั้ ง นี้ ไ ด้ คั ด สรรงานวิ จั ย เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประกวด
โครงการ Like Talk Award ปี 3 ได้จานวน 5 เรื่อง
นาเสนอหน้าเวทีโดยผู้ทาการศึกษาวิจัย R2R ทั้งหมด โดยมีทีมอาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ
ซึ่งบางงานสามารถเป็นวิจัย, KM ได้ทีมอาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ตรงกับข้อปรับปรุง
เห็นชัด เห็นภาพจริง รวมทั้งได้หลักการใช้ Power Point ที่ถูกต้อง โดยต้องสอดคล้อง
กับขั้นตอนการศึกษาวิจัย รวมถึงเทคนิคการนาเสนอ
จัด “ตลาดนัดวิชาการสพด.” โดยได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมวิทยากรที่ปรึกษา
นาโดย ผศ.พญ. ภัทรวลัย ตลึงจิตร รองประธานคณะกรรมการ R2R แห่งประเทศไทย,
พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผอ.สานักโภชนาการ, ทพญ.สุวรรณา เอื้ ออรรถการุณ สานัก
ทันตสาธารณสุข, นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร สานักส่ง เสริมสุขภาพ มาให้ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยแก่ผู้นาเสนอผลงาน ทั้งหมด 14 เรื่อง

3.4 กระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มีผู้ประสานติดตามการดาเนินงาน
และแนะนาเพิ่มเติมข้อมูลที่สาคัญลงในรายงาน ก่อนส่งให้อาจารย์วิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงการ
ประชุมในแต่ละครั้ง
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4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )
4.1 ผลการประเมินโครงการ ประเมินโดยใช้ แบบสอบถามประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี
ผลการประเมิน ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 96.3 มากกว่าครึ่งมีตาแหน่งครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วย/ผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 55.6 โดยมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 51.9 มีอายุ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 51.9 และมีประสบการณ์ในการทางาน 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ
66.7 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจั ย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ข้อมูลทั่วไป
ร้อยละ
เพศ
- หญิง
96.3
- ชาย
3.7
ตาแหน่ง
- ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วย/ผู้ดูแลเด็ก
55.6
- พยาบาลวิชาชีพ
0.0
- นักวิชาการ
40.7
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
0.0
- อื่นๆ
3.7
วุฒิการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
11.1
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
14.8
- อนุปริญญา/ปวส.
14.8
- ปริญญาตรี
51.9
- สูงกว่าปริญญาตรี
1.4
อายุ
- ต่ากว่า 20 ปี
0.0
- 20 – 30 ปี
18.5
- 31- 41 ปี
29.6
- 41 ปีขึ้นไป
51.9
ประสบการณ์ในการทางาน
- ต่ากว่า 1 ปี
7.4
- 1 – 2 ปี
22.2
- 3 – 4 ปี
3.7
- 5 ปีขึ้นไป
66.7
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จากการสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นามาเทียบกับเกณฑ์
การประเมินผล ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49
มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
พบว่าความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่ จาแจกเป็นรายข้อ โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจมากที่สุดคือ สามารถนาสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานประจา
(xˉ = 4.4) ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เอกสาร (xˉ
= 3.7) ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จาแนกรายข้อ
ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
ข้อคาถามความพึงพอใจ
SD แปล
ที่สุด (ร้อยละ) กลาง (ร้อยละ) (ร้อยละ) xˉ
ผล
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1.ขั้นตอนกระบวนการ
1.1 การประชาสัมพันธ์
โครงการR2R
1.2 ความเหมาะสมของ
สถานที่
1.3 ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา และช่วงเวลา
1.4 การจัดลาดับขั้นตอนของ
กิจกรรม
2. วิทยากร
2.1 ความรอบรู้ ในเนื้อหา
ของวิทยากร
2.2 ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้
2.3 ความเหมาะสมของ
วิทยากรในภาพรวม

33.3

51.1

14.8

0.0

0.0

4.1

0.6

มาก

37.0

51.9

11.1

0.0

0.0

4.2

0.5

มาก

22.2

40.7

33.3

3.7

0.0

3.8

0.8

มาก

18.5

51.9

29.6

0.0

0.0

3.8

0.6

มาก

48.1

25.9

22.2

3.7

0.0

4.1

0.8

มาก

44.4

33.3

18.5

3.7

0.0

4.1

0.8

มาก

48.1

40.7

11.1

0.0

0.0

4.3

0.6

มาก
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ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จาแนกรายข้อ (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
ข้อคาถามความพึงพอใจ
SD แปล
ที่สุด (ร้อยละ) กลาง (ร้อยละ) (ร้อยละ) xˉ
ผล
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
3. การอานวยความสะดวก
14.8
44.4
37.0
3.7
0.0
3.7 0.7 มาก
3.1 เอกสาร
22.2
44.4
33.3
0.0
0.0
3.8 0.7 มาก
3.2 โสตทัศนูปกรณ์
3.3 เจ้าหน้าที่โครงการในการ
สนับสนุนงาน
18.5
51.9
29.6
0.0
0.0
3.8 0.6 มาก
3.4 อาหาร เครื่องดื่มและ
สถานที่
18.5
48.1
29.6
3.7
0.0
3.8 0.7 มาก
4. ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด
ทักษะและประสบการณ์ใหม่
44.4
40.7
14.8
0.0
0.0
4.2 0.7 มาก
จากโครงการ
4.2 ท่านสามารถนาสิ่งที่ได้รับ
จากโครงการนี้ไปใช้ในการ
51.9
37.0
11.1
0.0
0.0
4.4 0.6 มาก
ปฏิบัติงานประจา
4.3 สิ่งที่ท่านได้รับจาก
โครงการครั้งนี้ตรงตามความ
25.9
37.0
33.3
3.7
0.0
3.8 0.8 มาก
คาดหวังของท่าน
4.4 สัดส่วนระหว่างการ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับ
22.2
40.7
33.3
3.7
0.0
3.8 0.8 มาก
ภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม
4.5 โครงการในหลักสูตรR2R
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และ 29.6
37.0
33.3
0.0
0.0
3.9 0.8 มาก
พัฒนาความสามารถของท่าน
4.2 การเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิชาการ ปี 2562
- ตลาดนัดวิชาการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารทีปังกรการุณยมิตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อัมพร จั นทวิ บูล ย์ รั กษาการในตาแหน่ง นักวิ ชาการสาธารณสุขทรงคุณวุ ฒิ (ด้านสุข าภิบ าล) และที ม
วิทยากรที่ปรึกษา นาโดย ผศ.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร รองประธานคณะกรรมการR2Rแห่งประเทศไทย, แพทย์
หญิ ง สายพิ ณ โชติ วิ เ ชี ย ร ผอ.ส านั ก โภชนาการทพญ.สุ ว รรณา เอื้ อ อรรถการุ ณ ส านั ก ทั น ตสาธารณสุ ข ,
นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร สานักส่งเสริมสุขภาพ มาให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยแก่ผู้นาเสนอผลงาน
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- นาเสนอเวที Like Take Award 2019 ของกรมอนามัย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จานวน 7
เรื่อง ดังนี้
 ประเภทผลงานด้านจัดการความรู้ ประกวด วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จานวน 6 เรื่อง
1. กิจกรรมปลูกข้าวต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของข้าวในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย (เมล็ดข้าวของหนู) โดยนางสาวสิริมา พาลาภ ,นางสาวเบญญา ป้อมสะแก
2. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการนอนหลับของเด็กปฐมวัย อายุ 1-2 ปีระหว่างการใช้เพลงบรรเลง
และเพลงกล่อมไทย (หลับไวโดยไม่พึ่งยา) โดย นางสาวน้าเพชร เกิดคล้าย และนางสาวธัญจิรา คลีวัง
3. การกระตุ้ น พั ฒนาการด้ า นกล้ า มเนื้อ มั ด เล็ก และสติ ปั ญ ญาในเด็ก ปฐมวั ย อายุ 2-3 ปี โดยใช้
กิจกรรมร้อยสร้างรูป (มือน้อยๆกับร้อยสร้างรูป) โดย นางสาวรัตนา สมใจ และนางสาวสุปัญญา กุญโสพล
4. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทย
เหนือ (เล่นแร่แปรผัก) โดย นางภัคพีราพร สุขแก้ว และนางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน
5. การละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2 – 3 ปี 6 เดือน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย (มอญซ่อนผ้า ม้าก้านกล้วย รวยสหาย) โดย นางวาสนา
กองพุฒ และนางสุนันท์ รุนเฉื่อย
6. การบอกลาขวดนมในวัยเตาะแตะ โดย นางสาวอนัญญา รักปัญญา , นางนภาทิพย์ ทองอม และ
นางสาวณิชกานต์ การสุข

 ประเภทผลงานด้านวิจัย ประกวด วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จานวน 1 เรื่อง
เรื่อง ผลการจัดชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการสาหรับเด็กที่มีภาวะ
เสี่ยงและทุพโภชนาการ สถาบั นพัฒ นาอนามั ยเด็ กแห่ง ชาติ กรมอนามัย (เพิ่มนมเสริมไข่เพื่ อ หญิ งและ
ชายไทยในอนาคต) โดย นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน

10

ผลการตัดสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทงานวิจัย ในการประกวดระดับส่วนกลาง เพื่อเข้ารอบ
ระดับ Final ผลงานเรื่อง “เพิ่มนมเสริมไข่เพื่อหญิงและชายไทยในอนาคต” โดย นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน
และ ได้รับรางวัลที่ 3 เรื่อง “เมล็ดข้าวของหนู” โดย นางสาวสิริมา พาลาภ ,นางสาวเบญญา ป้อมสะแก และ
ทุกงานที่นาเสนอจะได้รับใบประกาศนียบัตร เป็นรางวัลเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการพัฒนางานต่อไป

- การประชุม วิ ช าการส่ง เสริม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 12 ระหว่า งวั นที่ 26 - 28
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรสด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 การประกวด LIKE Talk Award รอบ Final ระดับภูมิภาค
ผลการตัดสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทงานวิจัย ในการประกวดระดับภูมิภาค ผลงาน
เรื่อง “เพิ่มนมเสริมไข่เพือ่ หญิงและชายไทยในอนาคต” โดย นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน ตาแหน่ง นัก
โภชนาการ
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 นาเสนอผลงานงานวิช าการ ประเภท Poster Presentation การส่ ง เสริม สุ ข ภาพกลุ่ ม สตรี และ
เด็กปฐมวัย
1. กิจกรรมปลูกข้าวต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของข้าวในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดย
นางสาวสิริมา พาลาภและนางสาวเบญญา ป้อมสะแก
2. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการนอนหลับของเด็กปฐมวัย อายุ 1-2 ปีระหว่างการใช้เพลงบรรเลง
และเพลงกล่อมไทย โดย นางสาวน้าเพชร เกิดคล้ายและนางสาวธัญจิรา คลีวัง
3. การกระตุ้น พั ฒ นาการด้ า นกล้ า มเนื้ อ มั ดเล็ ก และสติ ปั ญ ญาในเด็ ก ปฐมวั ย อายุ 2-3 ปี โดยใช้
กิจกรรมร้อยสร้างรูป โดย นางสาวรัตนา สมใจและนางสาวสุปัญญา กุลโสพล
4. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กปฐมวั ยของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทย
เหนือ โดย นางภัคพีราพร สุขแก้ว และนางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน
ผลงานที่นาเสนอในครั้งนี้ได้รับคาชื่นชมจากคณะกรรมการ ว่าผลงานที่ดี สามารถนาไปต่อยอดในการ
ทางานได้จริง และผู้เข้าร่วมการประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
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- ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ
(National Health R2R Forum) ประจาปี 2562 ระหว่าง วันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมพลูแมน
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

 ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ
(National Health R2R Forum) ประจาปี 2562
โดยมีผลงานการพัฒนาการประจาสู่งานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 38 เรื่อง สาหรับ ผลงาน
เรื่อง“โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ
โดย นางภัคพีราพร สุขแก้ว และนางสาวอัญ ชลี ซัดเราะมาน” ได้นาเสนอผลงานดีเด่น ในหัวข้อ “ความ
ปลอดภัย พัฒนาการเด็กสมวัย ใส่ใจแบบองค์รวม”
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 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนาเสนอโปสเตอร์ “แววดี มีลุ้น100 ผลงาน” 2 เรื่อง ได้แก่
1. กิจกรรมปลูกข้าวต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของข้าวในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย โดย นางสาวสิริมา พาลาภและนางสาวเบญญา ป้อมสะแก
2. การกระตุ้น พั ฒ นาการด้ า นกล้ า มเนื้ อ มั ดเล็ ก และสติ ปั ญ ญาในเด็ ก ปฐมวั ย อายุ 2-3 ปี โดยใช้
กิจกรรมร้อยสร้างรูป โดย นางสาวรัตนา สมใจ และนางสาวสุปัญญา กุลโสพล

- การประชุมวิ ชาการทันตสาธารณสุ ขแห่งชาติ ครั้ง ที่ 6 พ.ศ. 2562 “สุขภาพช่องปากดี ตลอดช่ วงชีวิต ”
Towards Better Oral Health Throughout the Life Course ระหว่างวันที่ 14- 16 สิงหาคม 2562
ณ
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การน าเสนอผลงานวิ ช าการ oral Presentation ประเภท การประเมิ น ผล
โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก ผู้นาเสนอผลงาน นางสาวณิชกานต์ การสุข เรื่อง การบอก
ลาขวดนมในวัยเตาะแตะ
 ร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ oral Presentation ประเภท การประเมินผลโครงการส่งเสริมป้องกัน
สุขภาพช่องปาก ผู้นาเสนอผลงาน นางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน เรื่อง เทคนิคการสื่อสารทางบวกกับ
การสร้างแรงจูงใจในการรับประทานผัก ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ
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5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร วิทยากรและทีมที่ปรึกษาช่วยชี้แนะในการดาเนินการศึกษาวิจัย
นาไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนางานวิชาการ
2. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทาการศึกษาของผู้วิจัย ที่จะพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงงานให้งานวิจัยประสบ
ผลสาเร็จลุล่วง
3. การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กปฐมวัย ในการทากิจกรรมและเก็บข้อมูล
งานวิจัย
6. ปัญหาและอุปสรรค
1. ผู้เข้าอบรม ไม่มีเวลาทางานวิจัยอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคู่กัน ซึ่ง ทาให้งานไม่
เสร็จตามกาหนด
2. เพื่อนร่วมงานเกิดความไม่เข้าใจ ในการเข้าร่วมการอบรม R2R ทาให้รู้สึกเครียด กัง วลใจมาก และ
รู้สึกกดดัน
3. ผู้วิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับขั้นตอนของการเขียนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ทา
ให้ไม่มีความมั่นใจ และรู้สึกว่าการทา R2R ยาก
4. การใช้คอมพิวเตอร์ การพิมพ์งานไม่สามารถทาได้ ไม่มีอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
7. ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนางาน
1. ควรมีการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย
2. ทบทวน เพิ่มเติมเนื้อหา เกี่ยวกับหลักการเขียน R2R ที่ถูกต้อง อย่างละเอียด เพื่อผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ
3. พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน/เงินเดือน/สวัสดิการ สาหรับคนที่ทา R2R
4. ควรมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาของสถาบันฯ สาหรับผู้วิจัย
5. ควรให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้เข้าร่วมอบรม R2R มีโอกาสได้เข้าอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในการทางาน

