
 1 รายงานผลสำรวจความต้องการตอ่ข้อมูลและความรู้ทีส่ำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

สรุปและอภิปรายผลสำรวจความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน 
ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 

โดย คณะทำงานดำเนินการตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)   
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดำเนินการสำรวจความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและ

จำเป็นต่อการดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยการจัดทำแบบสำรวจในระบบ Google 
form ส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บริการห้อง fitness และบุคลากรกองกิจกรรมทางกายฯ เป็นผู้ตอบแบบ
สำรวจความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อทราบถึงความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที ่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

2. เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (LO) ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 
ขอบเขตเป้าหมาย 

1. ขอบเขตด้านเวลา 
  ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 31 มกราคม 2564 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
  2.1 บุคลากรของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 39 ราย 
  2.2 บุคลากรจากภายนอกแต่ต้องประสานงานด้านวิชาการต่างๆ กับกองกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ จำนวน 6 ราย 
  2.3 ประชาชนภายนอกผู ้ใช้บริการห้อง fitness ของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
จำนวน 11 ราย 

3. ขอบเขตด้านข้อมูล 
  การดำเนินการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ในมุมมองของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และ/หรือผู้รับบริการประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
  ส่วนที่ 2 ความต้องการ/ความคาดหวังของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือผู้รับบริการที่
ต้องการให้กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ดำเนินการจัดการความรู้ 
  ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ 



 2 รายงานผลสำรวจความต้องการตอ่ข้อมูลและความรู้ทีส่ำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

  ส่วนที่ 4 รูปแบบที่ต้องการให้ดำเนินการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
 
อภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
  ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จำนวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 71 
รองลงมาคือเพศชาย จำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.5 ไม่ระบุเพศ จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.4 
ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 การดำรง
ตำแหน่งจะเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งด้านวิชาการมากที่สุด จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.9 ตำแหน่งส่วน
ใหญ่คือ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.5 ระดับการศึกษาของ
ผู ้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จำนวน 36 รายคิดเป็นร้อยละ 56.3 
ความสัมพันธ์/บทบาทของผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่คือบุคลากรของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ จำนวน 
39 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.6 ส่วนใหญ่จะมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับบุคลากรของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ ผ่านช่องทางมาพบโดยตรง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 มีความผูกพันร่วมงานกับกอง
กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ส่วนใหญ่อยู่ท่ีระยะเวลา 6-10 ปี จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.6 ผู้ตอบ
แบบสำรวจส่วนใหญ่ทราบว่ามีการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4 จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.2 โดยไม่ได้
เป็นคณะทำงานของตัวชี้วัดที่ 2.4 มากที่สุดจำนวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.9  
 
ส่วนที่ 2 ความต้องการ/ความคาดหวังของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือผู้รับบริการที่ต้องการให้กอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดำเนินการจัดการความรู้ 
  ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความคาดหวังและความต้องการให้กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานเน้นหนักในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายหรือเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานมากที่สุด จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาต้องการให้มี การจัดการ
ความรู้ในเรื่องแผนส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.3  

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคาดหวังต่อการจัดการความรู้หรือผลิตงานวิจัย/นวัตกรรม 
ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในความรู้เรื่องต่างๆ ในระดับมากที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็ก
จำนวน 5 ราย ความรู้เกี่ยวกับวัยเรียนวัยรุ่น จำนวน 4 ราย ความรู้เกี่ยวกับวัยทำงาน จำนวน 23 คน 
ความรู้เกี่ยวกับสูงวัย จำนวน 5 คน ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย จำนวน 27 คน ความรู้เกี่ยวกับอนามัย
สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน และความรู้เกี่ยวกับงานสนับสนุนบริการต่างๆ เช่น ระเบียบงานสารบรรณ งาน
พัสดุ เป็นต้น จำนวน 8 ราย แสดงให้เห็นถึงความรู้ใน 2 เรื่องที่ผู้ตอบแบบสำรวจคาดหวังมากที่สุด คือ เรื่อง
วัยทำงาน และ การมีกิจกรรมทางกาย  
 
ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
  ผู ้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  หากกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพจะ
ดำเนินการจัดการความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรม จะเกิดประโยชน์ในเรื่องของการที่บุคลากรของหน่วยงานได้รับ



 3 รายงานผลสำรวจความต้องการตอ่ข้อมูลและความรู้ทีส่ำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

การพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
คือ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายมากที่สุด จำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาให้ความคิดเห็นว่า 
หากมีการจัดการความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรม ขึ้นจริงจะส่งผลให้เป็นการยกระดับหน่วยงานให้สู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.9 แต่มีบางส่วนให้ความคิดเห็นว่า 
ผู้บริหารจะเล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะนำมาซึ่งการได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ หรือเรื่องอ่ืนๆ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 แสดงให้เห็นว่าประโยชน์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจริงคือ เรื่องความรู้ และศักยภาพของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จะได้รับการพัฒนาใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกองฯ  
  
ส่วนที่ 4 รูปแบบที่ต้องการให้ดำเนินการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า รูปแบบและวิธีการที่น่าจะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุดในการดำเนินการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ คือ วิธีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน  31 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ วิธีการจัดหลักสูตรออนไลน์ จำนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 แต่มีบางสว่นให้ความคิดเห็นว่าวิธีการจัดทริปเพ่ือส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่ หรือจัดหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานก็ยังสำคัญและจำเป็นอยู่ต่อการดำเนินการ
จัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
  
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

• ผู้ตอบแบบสำรวจต้องการให้หน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบงานพัสดุ การเง ินและบัญชี แผนส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายและความรู ้ เกี ่ยวกับการใช้ 
Application ก้าวท้าใจ Season 3 เป็นลำดับแรกๆ 

• ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ต้องการให้กรมสนับสนุนกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพใน
การดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานด้านงบประมาณมากที่สุด จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.9 
รองลงมาต้องการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.9 และลำดับสุดท้ายคือ
เรื่องต้องการมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการความรู้
ของหน่วยงาน จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.4 


