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ผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ
ดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัยฯ ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
โดย คณะทำงานการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 2.4 LO กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ โดยคณะทำงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของ

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายคือ การสนับสนุนให้บุคลากรในกองฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ และความสามารถทางวิชาการ ภายใต้แผนฯ มีกิจกรรมหลักทั้งสิ้นจำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1.การสร้าง
และแสวงหาความรู้ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของหน่วยงาน 2.การจัดการความรู้ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของหน่วยงาน
ให้เป็นระบบ 3. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 4. การเข้าถึงความรู้ 5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 6.
การเรียนรู้ มีระยะเวลาการดำเนินการตามแผนคือ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (รอบที่ 1: 5 
เดือนแรกระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้เลือกองค์ความรู้
เรื่อง “ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ Season 3” เป็นเรื่องท่ีจะดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และ
ส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล TPSA โดยผู้รับผิดชอบแผนฯ ได้ดำเนินการตามแผนฯ ทุกขั้นตอนสำเร็จเสร็จภายใน
เวลาที่กำหนด 
 ภายหลังที ่มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และได้จัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เรื ่อง “ดิจิตอล 
แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ Season 3” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาบุคคลากรกอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถแบ่งเนื้อหาสาระ ออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 1. บทสรุปภาพรวมของ “ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” 2. การวิเคราะห์ปัญหา ความสำคัญและที่มาและ
การดำเนินโครงการ เรื่อง “ดิจิตอล แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ”3. ผลลัพธ์ ประโยชน์ และความยั่งยืนของการดำเนิน
โครงการ เรื ่อง “ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ”มีรายละเอียดแต่ละด้าน รายละเอียดตามเล่มถอดบทเรียน 
(เอกสารแนบ 1) และได้เผยแพร่เล่มถอดบทเรียนให้ทุกกลุ ่มงานตามหนังสือกลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์ ที่                       
สธ 0937.02/พิเศษ  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 (เอกสารแนบ 2)  
 คณะทำงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัยฯ ของกองฯ สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านความสำเร็จและการบรรลุผลของแผนปฏิบัติการฯ  
กิจกรรมหลักทั้งสิ ้นจำนวน 6 กิจกรรม ภายใต้แผนฯ ได้แก่ 1.การสร้างและแสวงหาความรู้

ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของหน่วยงาน 2.การจัดการความรู้ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของหน่วยงานให้เป็นระบบ 3. 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 4. การเข้าถึงความรู้ 5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 6.การเรียนรู้ มี
ระยะเวลาการดำเนินการตามแผนคือ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (รอบที่ 1: 5 เดือนแรก
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ได้บรรลุผลตามที่กำหนดร้อยละ 100 หากแต่มีปัญหาและ
อุปสรรคบางทั้งนี้ได้สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งสะท้อนปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
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• วัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องเน้นที่การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันแต่ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ยังอยู่ใน
ลักษณะไม่แน่นแฟ้นมากนัก จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การแสดงความคิดเห็นบน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งเป็นอุปสรรคและสัญญาน
อันตรายที่จะส่งผลถึงความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หากทุกคนยอมรับปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือ
มุมมองบางด้านออกไป พูดคุยกันมากขึ้น ก็จะสามารถสร้างความเข้าใจ การยอมรับ ความไว้ใจ
กันได้มากขึ้น  

• บุคลากร บุคลากรของกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพบางส่วนยังขาดความตื ่นตัวและ
กระตือรือร้นในการหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือภารกิจของกองฯ บางส่วนไม่ชอบ
การถ่ายทอดความรู้ เพราะมีทัศนคติว่าหากถ่ายทอดไปแล้วอาจจะทำให้ตนเองหมดความสำคัญ
ได้ ซึ ่งสาเหตุต่างๆ ด้านบุคลากรอาจเป็นเพราะอายุของตัวบุคคล และนิสัยการไม่ชอบความ
เปลี่ยนแปลง แนวทางการแก้ไขคือ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรให้มากขึ้น ใช้
แรงจูงใจส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นต้น 

• ระบบความดีความชอบ ระบบนี้อาจจะไม่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะบางคนมองว่า
ความรู้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในการต่อสู้กับผู้แข่งขัน เพื่อนร่วมงาน ดังนั้นผู้บริหารควร
พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และระบบการพิจารณาความดีความชอบให้แก่บุคลากรของ
กองฯ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจให้แก่บุคลากรให้เกิดความต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อไป 

• ด้านการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องการยอมรับความผิดพลาด ในสังคมไทยมีความเชื่อว่า การทำผิด
เป็นเรื่องไม่ดี ทำแล้วต้องปกปิด ซึ่งส่งผลให้อาจจะเกิดมุมมองด้านเดียวคือด้านความสำเร็จ กองฯ 
ควรปลูกฝังค่านิยมเรื่องการยอมรับความผิดพลาด ว่าไม่ได้เป็นสิ่งไม่ดี แต่เป็นการมองให้ครบทุก
ด้าน มองด้านที่ผิดและพยายามแก้ไขให้ถูกต้อง  

 
2. ด้านความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการฯ ของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

คณะทำงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ต่อแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ของกองฯ โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ ต่อแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองฯ จำนวน 1 หน้า (เอกสารแนบ 3) มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้สิ้นจำนวน 45 ราย โดยอภิปรายผลการสำรวจได้ดังนี้ 

บุคลากรของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ รับทราบถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และเห็นด้วยต่อ
การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่เสนอความคิดเห็นว่า ควรให้ดำเนินการจัดเพิ่มจำนวน
ครั้งของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพราะเหตุผลที่ว่า เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โครงการก้าวท้าใจ และได้เรียนรู้ถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ KM และในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัด LO  ขอให้สลับหมุนเวียนตัวบุคคลไม่ให้ซ้ำกันเป็นประจำทุกปี เพราะทุกคนจะได้มี
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โอกาสที่จะเข้ามาทำงานและเรียนรู้เกี่ยวกับการผลักดันให้กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และมีความต้องการให้ผู้บริหารกอง หรือหัวหน้ากลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากจะเป็นการสร้างความสนิทสนมเป็นกันเองระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้บริหารหน่วยงาน 
รวมถึงเจ้าหน้าที่จะได้ไม่มีความรู้สึกต้องทำงาน/ กิจกรรมต่างๆ กันเอง ไม่มีผู้บริหารให้ความสำคัญ และเห็น
คุณค่าของกิจกรรมของกองฯ  

 
............................................................................... ........ 
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เอกสารแนบ 1 
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