
 



สรุปผลการจัด “ตลาดนัดความรู้ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา” 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557  

ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จงัหวัดนครราชสีมา 
 

ด้วยกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 ได้ดําเนินการจัด “ตลาดนัดความรู้” ขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 
โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน 
ผลสําเร็จในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง รวมถึงการนําประสบการณ์จากการทํางานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานและเป็นการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรม
ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน การนําเสนอผลงานการจัดการความรู้ ปี 2556 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มงานต่างๆ และหน่วยงาน
เครือข่าย จํานวน 12 ผลงาน มีการบรรยายเรื่อง “การจัดการความรู้ในบทบาทการเป็นผู้นําสุขภาพแห่งชาติด้าน
การควบคุมโรค (National Health Authority: NHA) เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” จาก
วิทยากร ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล อาจารย์ประจําวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งมีการประเมินการจัดตลาดนัดความรู้ด้วยใบงานการวิเคราะห์สินค้า 
และแบบประเมินผลความพึงพอใจ  

ผู้เข้าร่วมตลาดนัดความรู ้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) นักวิชาการ 
เจ้าหน้าทีท่ี่สนใจจาก สคร.5 นครราชสีมา จํานวน 69 ราย มีคณะทํางาน จํานวน 15 ราย วิทยากร 1 ราย และ
เจ้าหน้าทีจ่าก รพ.สต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จํานวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 89 ราย  

ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารว่มตลาดนัดความรู้มีการจัดทําใบงานวิเคราะหสิ์นค้า จํานวน 45 ราย (คิดเปน็
ร้อยละ 65.22) โดยผลงานทีผู่้เข้าร่วมตลาดนัดความรู้ชอบ/สนใจมากที่สดุคือเรื่อง บทเรียนตําบลต้นแบบการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลักการจัดการพาหะนาํโรคแบบผสมผสาน (IVM) พื้นที่เขต
บริการที่ 9 ของศูนย์อ้างองิด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง รองลงมาคือเรื่อง ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ ของ
กลุ่มพัฒนาองคก์ร และการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคและภัย (Monday Meeting) ของกลุ่ม
ระบาดวิทยา ตามลําดับ 

ผู้เข้าร่วมตลาดนัดความรู้มีการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดตลาดนัดความรู้ จํานวน 57 ราย 
(คิดเป็นรอ้ยละ 82.61) ซึ่งมผีลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.059 ความพึงพอใจ
เฉลี่ยร้อยละ 84.07) ข้อที่มีความพึงพอใจสูงทีสุ่ดคือ การบรรยายของวทิยากร ( =4.333 ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อย
ละ 89.47) รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารว่มตลาดนัดความรู้ ( =4.193 ความพึงพอใจเฉลี่ยรอ้ยละ 
91.23) ส่วนข้อที่มีความพงึพอใจน้อยที่สุดคือ การประชาสมัพันธ์กิจกรรมตลาดนัดความรู ้ ( =3.911 ความพึง
พอใจเฉลี่ยร้อยละ 75) โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ได้แก่ การสรุปบทเรียนของแต่ละกลุ่มยังไม่ชัดเจน สถานที่คับ
แคบเกินไป ควรเพิ่มเวลานําเสนอ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ควรเป็นตลาดนัดเหมือนทีว่ิทยากร
แนะนํา และควรมีการพัฒนาตอ่ยอดทุกป ี
ข้อเสนอแนะของผู้จัดตลาดนัดความรู้ 

1. KM Team ควรจัดทํา/ทบทวนแผนที่ความรู้ (Knowledge Map) ขององคก์ร 
2. การเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน ควรจัดแหล่งเรียนรูท้ี่เหมาะสม เช่น ASEAN Study และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น Infographic Mind Map รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพือ่การนําเสนอ 
  

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ ผู้สรุป 
นางนิ่มนวล ปณุยหทยัพงศ ์ ผู้ตรวจทาน  



ผลการประเมนิความพึงพอใจในการจัดตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา 
วันที ่4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมโคราชโฮเตล็ จังหวดันครราชสีมา 

*********************** 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมนิ 
1. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงาน “ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา” ประจําปี 2557 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงาน “ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา” 

ครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร คณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) นักวิชาการ 

เจ้าหน้าที่ที่สนใจจาก สคร.5 นครราชสีมา และเจ้าหน้าทีจ่ากรพ.สต.ท่าลาดขาว ที่ร่วมงาน “ตลาดนัดความรู้ 
สคร.5 นครราชสีมา” จํานวน 69 ราย และการศึกษาในครั้งนี้ใช้การศึกษากับกลุ่มประชากร 
 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงาน 

“ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา” วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัด
นครราชสีมา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ข้อคําถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
และแบบเติมคาํให้สมบูรณ ์(Completion) 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลความพึงพอใจในการจดังาน “ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา” ขอ้
คําถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดตลาดนัดความรู้ 
ข้อคําถามมีลักษณะเป็นแบบเติมคําให้สมบูรณ์ (Completion) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ขอความร่วมมือกับผู้ร่วมงาน “ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา” ในการตอบแบบประเมิน

ภายหลังเสร็จสิ้นการร่วมงานฯ และรวบรวมแบบประเมิน  
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน “ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา” 
2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดตลาดนัดความรู้ครั้งต่อไปให้มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน วิเคราะห์ด้วยสถิติภาคบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

การหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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(2) ผลการประเมนิความพึงพอใจในการจัดงาน “ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา” วิเคราะห์ด้วย
สถิติภาคบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การหาความถี่ (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) โดยมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย ดังต่อไปนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543) 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

(3) ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดตลาดนัดความรู้ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 

บทวิเคราะห์การประเมนิผลความพึงพอใจในการจัดงาน “ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา” 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) นักวิชาการ 

เจ้าหน้าที่ที่สนใจจาก สคร.5 นครราชสีมา และเจ้าหน้าทีจ่ากรพ.สต.ท่าลาดขาว ที่ร่วมงาน “ตลาดนัดความรู้ 
สคร.5 นครราชสีมา” จํานวน 69 ราย มผีู้ตอบแบบประเมิน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.61 ซึ่งแบ่งผลการ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนได้แก่ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน ปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที ่1: ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน (n = 57) ร้อยละ 
เพศ    

ชาย 13 23.64 
หญิง 42 76.36 

อายุ    
20 - 30 ปี 6 10.53 
31 - 40 ปี 19 33.33 
41 - 50 ปี 11 19.30 
51 ปีขึ้นไป 21 36.84 

ตําแหน่ง   
ข้าราชการ วิชาการ - ปฏิบัติการ 3 5.26 

- ชํานาญการ  16 28.07 
- ชํานาญการพิเศษ 1 1.75 

ข้าราชการ ท่ัวไป   - ปฏิบัติงาน 5 8.77 
- ชํานาญงาน 13 22.81 
- อาวุโส 1 1.75 

พนักงานราชการ 11 19.30 
ลูกจ้างประจํา 2 3.51 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 8.77 
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สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน (n = 57) ร้อยละ 
กลุ่มงาน   

พัฒนาวิชาการ 5 10.42 
สื่อสารความเสี่ยงฯ 1 2.08 
ปฏิบัติการควบคมุโรคฯ 1 2.08 
พัฒนาองค์กร 5 10.42 
บริหารทั่วไป 14 29.17 
ชันสูตร 3 6.25 
แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ 3 6.25 
ศูนย์อ้างอิงฯ 7 14.58 
โรคจากการประกอบอาชีพฯ 1 2.08 
ศตม.5.1 ชัยภูมิ 3 6.25 
ศตม.5.3 สุรินทร์ 4 8.33 
ศตม.5.4 ปากช่อง 1 2.08 

 

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.36 ส่วนมากมีอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.84 
ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการระดับชํานาญการ ร้อยละ 28.07 และส่วนใหญส่ังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป ร้อยละ 29.17  
 
ตอนที ่2 การประเมนิผลความพึงพอใจการจัดงาน “ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา” ดังตารางที่ 2 
ตารางที ่2: การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา 

ระดับความพึงพอใจ 
รายการประเมิน  S.D. แปล

ผล จํานวน มาก 
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย
ที่สุด 

ความพึงพอใจ
เฉลี่ย (มาก
ที่สุด+มาก) 

คน 11 31 12 2  42 1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ตลาดนัดความรู้ 

3.911 0.75 มาก 
ร้อยละ 19.64 55.36 21.43 3.57   75.00 
คน 16 33 7 1  49 2. รูปแบบของงานตลาดนัด

ความรู้  
4.123 0.68 มาก 

ร้อยละ 28.07 57.89 12.28 1.75   85.96 
คน 15 34 7 1  49 3. รูปแบบการจดันิทรรศการ

อาเซียน 
4.105 0.67 มาก 

ร้อยละ 26.32 59.65 12.28 1.75   85.96 
คน 9 38 8 2  47 4. รูปแบบการจดันิทรรศการการ

ปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข 
3.947 0.67 มาก 

ร้อยละ 15.79 66.67 14.04 3.51   82.46 
คน 13 38 5 1  51 5. รูปแบบการจดันิทรรศการ

ผลงาน KM 
4.105 0.62 มาก 

 ร้อยละ 22.81 66.67 8.77 1.75   89.47 
คน 13 36 7 1  49 6. เนื้อหาสาระของนิทรรศการ

อาเซียน 
4.070 0.65 มาก 

ร้อยละ 22.81 63.16 12.28 1.75   85.96 
คน 13 33 9 2  46 7. เนื้อหาสาระของนิทรรศการ

การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข 
4.000 0.73 มาก 

ร้อยละ 22.81 57.89 15.79 3.51   80.70 
คน 13 36 7 1  49 8. เนื้อหาสาระของนิทรรศการ

ผลงาน KM 
4.070 0.65 มาก 

 ร้อยละ 22.81 63.16 12.28 1.75   85.96 
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ระดับความพึงพอใจ 
คน 12 36 8 1  48 9. การนําเสนอผลงาน KM ของ

เจ้าหน้าท่ี 
4.035 0.65 มาก 

ร้อยละ 21.05 63.16 14.04 1.75   84.21 
คน 26 25 5 1  51 10. การบรรยายของวิทยากร 4.333 0.72 มาก 

ร้อยละ 45.61 43.86 8.77 1.75   89.47 
คน 12 34 9 2  46 11. เอกสารประกอบการประชุม 3.982 0.72 มาก 

ร้อยละ 21.05 59.65 15.79 3.51   80.70 
คน 14 28 12 2 1 42 12. ระยะเวลาในการจัดตลาด

นัดความรู้ (1 วัน) 
3.912 0.87 มาก 

ร้อยละ 24.56 49.12 21.05 3.51 1.75 73.68 
คน 12 37 6 2  49 13. สถานที่และสิ่งอํานวยความ

สะดวก 
4.035 0.68 มาก 

ร้อยละ 21.05 64.91 10.53 3.51   85.96 
คน 17 35 4 1  52 14. ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้า

ร่วมตลาดนัดความรู้ 
4.193 0.64 มาก 

ร้อยละ 29.82 61.40 7.02 1.75   91.23 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.059 0.69 มาก ร้อยละ 24.59 59.47 13.30 2.51 0.13 84.07 
 

ผลการประเมนิความพึงพอใจในการจัดงาน “ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา” ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 4.059 S.D. = 0.69 ความพึงพอใจเฉลีย่ร้อยละ 84.07) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจสูงสุดด้านการบรรยายของวิทยากร อยู่ในระดับมาก (  = 4.333 S.D. = 0.72 ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อย
ละ 89.47) รองลงมาคือ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ อยู่ในระดับมาก (  = 4.193 S.D. = 
0.64 ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.23) ส่วนข้อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดความรู้ อยู่ในระดับมาก (  = 3.911 S.D. = 0.75 ความพึงพอใจเฉลีย่ร้อย
ละ 75) 
 
ตอนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจดัตลาดนัดความรู้  
3.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(1) โปสเตอร์ผ้าไม่น่าสนใจ การสรุปบทเรียนของแต่ละกลุ่มยังไม่ชัดเจน (1 คน) 
(2) สถานที่คับแคบเกินไป (1 คน) 
(3) ควรเพิ่มเวลานําเสนอจาก 5 นาที เป็น 8 นาที (1 คน) 
(4) ไม่มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (1 คน) 

3.2 แนวทางในการพฒันารปูแบบการจัดตลาดนัดความรู้ครั้งต่อไป 
(1) ควรเป็นตลาดนัดเหมือนที่วิทยากร (ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี) แนะนํา (1 คน) 
(2) ควรมีการต่อยอดปีหน้า, อยากให้พัฒนาต่อยอดไปทุกปี (2 คน) 
(3) ควรมีการแสดงแบบนี้ทุกระดับ (1 คน) 

 
 

☺☺☺☺☺ 



ภาพกิจกรรมตลาดนัดความรู้ สคร.๕ (๔ ก.พ. ๒๕๕๗) 

เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน ผลสําเร็จในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง 
รวมถึงการนําประสบการณ์จากการทํางานที่สําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดงาน และเป็นการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน จึงได้มีการจัดตลาดนัดความรู้ในครั้งนี้ขึ้น 
กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน นิทรรศการผลงานการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มงานต่างๆ จํานวน ๑๒ ผลงาน การ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในหน่วยงานและหน่วยงานเครือข่าย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโชคชัย รพ.สต.ท่าลาดขาว 
และการบรรยายจากวิทยากร ดร.เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมภูมปัิญญาสูส่ากล 
อาจารย์ประจําวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

 




