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รายงานองค-ความรู
ท่ีมีการจดัการเพ่ือให
เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ

 

วิธีการให
บรกิารโรงยิม

๑
แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. ได
รับมอบหมายจาก กกพศ
ออกกําลังกาย ให
กับบุคลากรของกองทัพเรือ และบุคคลภายนอก
การแข�งขัน และการใช
สนามในครั้งนี้ได
นํามาใช
การจัดทําองค-ความรู
 ในการใช
โรงยิม ฯ
 

๑.๑ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
การจัดการครั้งนี้เพ่ือให
บุคคลกรของกองทัพเรือ 

จากการแพร�ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซ่ึงการออกกําลังเป4นการสร
างความแข็งแรงของร�างกาย เม่ือร�างกายแข็งแรง 

สามารถปBองกันและสร
างภูมิคุ
มกันโรคร
ายได


 

๑.๒ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือให
 ในการออกกําลังกายนั้นสามารถ ทําให
ร�างกายแข็งแรง และสามารถปฏิบัติราชการได
อย�างมีประสิทธิภาพ 
และเป4นอีกวิธีท่ีจะทําให
ร�างกายสามารถปBองกันเชื้อโรคร
ายได
 ดังนั้นควรส�งเสริมการออกกําลังกายและเป4นอีก
หนึ่งสิ่งท่ีควรปฏิบัติในสถานการณ-เช�นนี้  โดยการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
 
 
  

องค-ความรู
ท่ีมีการจดัการเพ่ือให
เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 

 

- ๒ - 

วิธีการให
บรกิารโรงยิม(ระหว�างการแพร�ระบาดของโรคโควิค
 

๑.ความสําคัญและความเป�นมา 
ได
รับมอบหมายจาก กกพศ. ให
จัดทําการบริการการใช
พ้ืนท่ีสนามกีฬาและสถานท่ี

ออกกําลังกาย ให
กับบุคลากรของกองทัพเรือ และบุคคลภายนอกให
ได
เล�นกีฬาเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาเพ่ือ
การแข�งขัน และการใช
สนามในครั้งนี้ได
นํามาใช
การจัดทําองค-ความรู
 ในการใช
โรงยิม ฯ 

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
การจัดการครั้งนี้เพ่ือให
บุคคลกรของกองทัพเรือ และบุคคลได
ออกกําลังกายอย�างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ซ่ึงการออกกําลังเป4นการสร
างความแข็งแรงของร�างกาย เม่ือร�างกายแข็งแรง 

สามารถปBองกันและสร
างภูมิคุ
มกันโรคร
ายได
 

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ในการออกกําลังกายนั้นสามารถ ทําให
ร�างกายแข็งแรง และสามารถปฏิบัติราชการได
อย�างมีประสิทธิภาพ 

และเป4นอีกวิธีท่ีจะทําให
ร�างกายสามารถปBองกันเชื้อโรคร
ายได
 ดังนั้นควรส�งเสริมการออกกําลังกายและเป4นอีก
ช�นนี้  โดยการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

ระหว�างการแพร�ระบาดของโรคโควิค๑๙) 

ให
จัดทําการบริการการใช
พ้ืนท่ีสนามกีฬาและสถานท่ี
ตลอดจนพัฒนาเพ่ือ

และบุคคลได
ออกกําลังกายอย�างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ซ่ึงการออกกําลังเป4นการสร
างความแข็งแรงของร�างกาย เม่ือร�างกายแข็งแรง 

เกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ในการออกกําลังกายนั้นสามารถ ทําให
ร�างกายแข็งแรง และสามารถปฏิบัติราชการได
อย�างมีประสิทธิภาพ 

และเป4นอีกวิธีท่ีจะทําให
ร�างกายสามารถปBองกันเชื้อโรคร
ายได
 ดังนั้นควรส�งเสริมการออกกําลังกายและเป4นอีก



รายงานองค-ความรู
ท่ีมีการจดัการเพ่ือให
เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ

 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู
การจัดระบบการใช
โรงยิม ฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค-
ปลอดภัย โดยการกําหนดคนเข
าใช
บริการ การรักษาระยะห�าง การทําความสะอาดอุปกรณ-
เกิดประโยชน-แก�ผู
ใช
งานและผู
ให
บริการ
 

๒.๑วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏบิัติที่เป�นเลิศ
๒.๑.๑.เพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคใหม�ๆในการให
บริการ
      ๒.๑.๒.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการให
บริการโรงยิม
 

๒.๒ เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
๒.๒.๑. เพ่ือให
การปฏิบัติภารกิจในด
านการให
บริการโรงยิม
มาตรฐาน 

 ๒.๒.๒.เพ่ือนําความรู
ความสามารถท่ีมีอยู�ในองค-บุคคล มาใช

 
 
 
 
 
  

องค-ความรู
ท่ีมีการจดัการเพ่ือให
เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 
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การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค-เพ่ิมและเสริมสร
างประสิทธิภาพการใช
งานของโรงยิม ฯ ได
อย�าง

โดยการกําหนดคนเข
าใช
บริการ การรักษาระยะห�าง การทําความสะอาดอุปกรณ-การจัดวางอุปกรณ-
เกิดประโยชน-แก�ผู
ใช
งานและผู
ให
บริการ 

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏบิัติที่เป�นเลิศ 
เพ่ือพัฒนาทักษะ และเทคนิคใหม�ๆในการให
บริการโรงยิม ฯ ให
มีคุณภาพสูงข้ึน 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการให
บริการโรงยิม ฯสูงข้ึน 

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
ให
การปฏิบัติภารกิจในด
านการให
บริการโรงยิม ฯ เป4นไปด
วยความเรียบร
อยถูกต
องและมี

เพ่ือนําความรู
ความสามารถท่ีมีอยู�ในองค-บุคคล มาใช
ให
มีคุณภาพสูงข้ึน 

เพ่ิมและเสริมสร
างประสิทธิภาพการใช
งานของโรงยิม ฯ ได
อย�าง
การจัดวางอุปกรณ-เพ่ือ

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ 
เป4นไปด
วยความเรียบร
อยถูกต
องและมี



รายงานองค-ความรู
ท่ีมีการจดัการเพ่ือให
เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ

 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค-ความรู
ท่ีมีการจัดการเพ่ือให
เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช
 และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ-กัน และ
สอดคล
องกับวัตถุประสงค- 
 

๓.๑การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
 ๓.๑.๑. มีเจ
าหน
าท่ีคัดกรองบุคคลท่ีจะเข
าให
บริการอย�างเคร�งครัด
 ๓.๑.๒. ระบุเวลา เปJด – ปJด ชัดเจน
 ๓.๑.๓. จัดวางอุปกรณ- ให
เหมาะกับการใช
งาน
 

๓.๒.เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
๓.๒.๑.กําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดการให
บริการอย�างชัดเจน
๓.๒.๒.กําหนดท่ีเฉพาะให
ผู
ใช
บริการ  
 ๓.๒.๓บรรลุวัตถุประสงค-ตามแผนท่ีวางไว

 

๓.๓.ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
๓.๓.๑.กําหนดระยะเวลาการให
บริการอย�างชัดเจน
๓.๓.๒.ปฏิบัติตามระเรียบอย�างเคร�งครัด
๓.๓.๓.ก�อให
เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง
 

๓.๔การใหทรัพยากร 
๓.๔๑.ใช
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีจํานวน
การให
บริการอย�างมีมาตรฐานอย�างต�อเนื่อง

๓.๔.๒.ก�อให
เกิดการเรียนรู
เทคนิคด
านการบริการใหม�ๆท่ีเกิดประโยชน-
 
 
 
  

องค-ความรู
ท่ีมีการจดัการเพ่ือให
เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 
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๓.กระบวนการผลิตผลงาน 
หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค-ความรู
ท่ีมีการจัดการเพ่ือให
เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช
 และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ-กัน และ

นวัตกรรม 
มีเจ
าหน
าท่ีคัดกรองบุคคลท่ีจะเข
าให
บริการอย�างเคร�งครัด 

ปJด ชัดเจน 
จัดวางอุปกรณ- ให
เหมาะกับการใช
งาน 

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
กําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดการให
บริการอย�างชัดเจน 

บรรลุวัตถุประสงค-ตามแผนท่ีวางไว
 

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
กําหนดระยะเวลาการให
บริการอย�างชัดเจน 

งครัดเพ่ือความปลอดภัยฃองผู
รับบริการ 
ก�อให
เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

ใช
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีจํานวนจํากัดให
เกิดประโยชน-สูงสุดรวมท้ังการพัฒนาความรู
ความสามารถใน
การให
บริการอย�างมีมาตรฐานอย�างต�อเนื่อง 

เทคนิคด
านการบริการใหม�ๆท่ีเกิดประโยชน- 

หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค-ความรู
ท่ีมีการจัดการเพ่ือให
เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช
 และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ-กัน และ

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ 

จํากัดให
เกิดประโยชน-สูงสุดรวมท้ังการพัฒนาความรู
ความสามารถใน



รายงานองค-ความรู
ท่ีมีการจดัการเพ่ือให
เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ

 

บรรลุตามวัตถุประสงค-และเป4นท่ีไว
ใจจากกองทัพเรือ

๔.๑ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
เป4นหน�วยงานท่ีได
รับความไว
วางใจจาก
 

๔.๒ผลสัมฤทธิ ์
การบ�งชี้ สร
าง แสวงหาข
อมูลความรู
เทคนิคการให
บริการ

 

๔.๓ประโยชน�ที่ไดรับ 
๔.๓.๑. บุคลากรมีสมรรถนะขีดความสูงข้ึน
๔.๓.๒.เป4นผู
นําด
านการให
บริการอย�างมีประสิทธิภาพ
 ๔.๓.๓.สร
างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให
กับหน�วยงาน
 ๔.๓.๔.ส�งต�อองค-ความรู
การให
บริการกับบุค
 ๔.๓.๕บุคลากรมีความรู
ในด
านการบริการ

๔.๓.๖ ผู
ปฏิบัติงานสามารถทํางานทดแทนกันได
อย�างมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๗ การปฏิบัติงานในหน�วยงานเป4นมาตรฐานเดียวกัน 
๔.๓.๘ มีการบันทึกในรูปแบบเอกสารท่ีสามารถนํามาอ
างอิงในการปฏิบัติได
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๔.ผลการดําเนินการ 
ว
ใจจากกองทัพเรือ 

างใจจากผู
บังคับบัญชาร�วมถึงหน�วยงานของกองทัพเรือ 

เทคนิคการให
บริการของโรงยิม ฯ การแสวงหาความรู
 คู�มือการให
บริการ

สมรรถนะขีดความสูงข้ึน 
เป4นผู
นําด
านการให
บริการอย�างมีประสิทธิภาพ 
สร
างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให
กับหน�วยงาน 

การให
บริการกับบุคลากรรุ�นต�อไป 
บุคลากรมีความรู
ในด
านการบริการ 
ผู
ปฏิบัติงานสามารถทํางานทดแทนกันได
อย�างมีประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานในหน�วยงานเป4นมาตรฐานเดียวกัน  
มีการบันทึกในรูปแบบเอกสารท่ีสามารถนํามาอ
างอิงในการปฏิบัติได
 

การแสวงหาความรู
 คู�มือการให
บริการ 
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องค-บุคคล   การกําหนดห 
วงเวลา การให
บริการ 
๕.๑ สิ่งที่ช<วยใหงานประสบความสําเร็จ
      ๕.๑.๑.การกําหนดเปBาหมายอย�างชัดเจน
      ๕.๑.๒.วางแผนการทํางานในแต�ละวัน
      ๕.๑.๓.ทํางานอย�างมีวินัยและขยัน
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๕.ป>จจัยความสําเร็จ 
 
วงเวลา การให
บริการ  

สิ่งที่ช<วยใหงานประสบความสําเร็จ 
การกําหนดเปBาหมายอย�างชัดเจน 
วางแผนการทํางานในแต�ละวัน 
ทํางานอย�างมีวินัยและขยัน 
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การให
บริการโรงยิมฯ ในห
วงท่ีเกิดโรค
การพักคอยก�อนปฏิบัติ 
 

๖.๑ การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช
.มีการนําผลงานไปใช
ใน ๔ เทคนิค คือ 
๖.๑.๑.การทบทวนระหว�างการปฏิบัติ 
๖.๑.๒.การทบทวนหลังปฏิบัติ(Retrospective technique)
๖.๑.๓.การประเมินประสิทธิผลการทํางาน 
๖.๑.๔.แผนท่ีผลลัพธ- (Outcome mapping : OM)
 

ช<วงเวลา/วัตถุประสงค� ท้ังโครงการ

ระหว<างดําเนินงาน Outcome mapping 

หลังดําเนินงาน PersormanceMeaaurement
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๖.บทเรียนท่ีไดรับ 
ในห
วงท่ีเกิดโรคระบาดการใช
กําลังพลให
สอดคล
องกับสถานการณ-/การเว
นระยะห�

การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช 
 
(After Action Review technique : AAR) 

Retrospective technique) 
การประเมินประสิทธิผลการทํางาน (PersormanceMeaaurement) 

Outcome mapping : OM) 

ท้ังโครงการ กิจกรรมเฉพาะเรื่อง

Outcome mapping  After Action Review 
technique 

PersormanceMeaaurement Retrospective technique

การเว
นระยะห�วงและ

กิจกรรมเฉพาะเรื่อง 

After Action Review 

Retrospective technique 
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ส�วนราชต�างๆ/องค-บุคคล/หน�วยงานกองทัพเรือ

๗.๑.การเผยแพร< 
๗.๑.๑.จัดทําคู�มือซ่ึงเป4นแนวทางในการปฏิบัติ ท่ีเป4นผลงานในด
านการให
บริการโรงยิม
ความรู
 

      ๗.๑.๒.จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู
ในห�วงท่ีเกิดโรคระบาด ให
แก�บุคลากรภายในแผนก
 

๗.๒การยอมรับ 
การมีรูปแบบในการปฏิบัติภารกิจ ความมีระเ
ภาคภูมิใจให
แก�ผู
รับบริการ 

องค-ความรู
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เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ ประจําป�งป.๖๔ 
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๗.การเผยแพร<ผลงาน 
หน�วยงานกองทัพเรือ 

จัดทําคู�มือซ่ึงเป4นแนวทางในการปฏิบัติ ท่ีเป4นผลงานในด
านการให
บริการโรงยิมฯ 

จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู
ในห�วงท่ีเกิดโรคระบาด ให
แก�บุคลากรภายในแผนก

การมีรูปแบบในการปฏิบัติภารกิจ ความมีระเบียบวินัย ความปลอดภัยในการให
บริการโรงยิม

  

ตามแผนการจัดการ

จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู
ในห�วงท่ีเกิดโรคระบาด ให
แก�บุคลากรภายในแผนก 

ฯ และสร
างความ
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 แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. 

ของโรคโควิค ๑๙) เพ่ือเตรียมตัวเปJดให
บริการโรงยิมในภาวะ
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. ได
จัดทําองค-ความรู
เรื่อง วิธีการให
บริการโรงยิม (ระหว�างการแพร�ระบาด

เพ่ือเตรียมตัวเปJดให
บริการโรงยิมในภาวะการแพร�ระบาดของโรคโควิค ๑๙ 

ระหว�างการแพร�ระบาด

 


