
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ สาํนักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 29 ธนัวาคม 2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเตล็ จังหวดันครราชสีมา 

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

การประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (ภายใต้
โครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559) มี
วัตถุประสงค์การประชุมเพือ่ใหบุ้คลากรได้นําประสบการณจ์ากการทํางานที่สําเร็จมาแลกเปล่ียนเรียนรู ้ เกิดการ
พัฒนาต่อยอดการดําเนินงาน และพัฒนาเครือข่ายการเรยีนรู้รว่มกัน ผู้เข้าร่วมประชมุประกอบดว้ย ผู้บริหาร 
คณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) บุคลากรสคร.9 และหน่วยงานเครอืข่าย ได้แก่ สสอ.ปะคํา และรพ.สต.หนอง
ระเวียง รพ.สต.หนองขาม อําเภอพิมาย รวมทัง้สิ้น 89 คน (สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 70 คน) โดยมีกิจกรรมดงันี้  

1. พิธีเปิดการประชุมฯ กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงผลิน กมลวทัน์ รองผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา 
กล่าวเปิดการประชุมโดยนายแพทย์ธรีวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา และบรรยายพิเศษเรื่อง 
“ทิศทางการจดัการความรู้” มีประเด็นสําคัญดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

(1) การจดัการความรู้ เพื่อให้หนว่ยงานสามารถดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์และบรรลุวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน ตาม PMQA Model (หมวด 4) ทําให้ KM ฝังเข้าไปในการทํางานของทุกคนในองค์กร เพือ่ใหเ้กิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน มีการวิเคราะห์ความรู้ที่สําคัญขององคก์รและปัญหาที่พบ นํามากําหนดเปา้หมาย KM และ
แผนการจัดการความรู้ เพื่อจัดการปัญหาต่างๆ ในอนาคต  

(2) การบรูณาการกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process: KMP) 7 
ขั้นตอน และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP) 6 ขั้นตอน 

(3) กลไกการจัดการความรู ้สคร.9 ได้แก่ 1) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช ้
KM 2) พัฒนากลไกการนําองคค์วามรู้สู่การพฒันาคน/งาน 3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการจดัการความรู ้4) 
พัฒนาคลังความรู้เพื่อเผยแพรอ่งค์ความรู ้

(4) การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กร ดังนี ้1) 
กระแส Fashion 2) มีงบสนับสนุนมาให้ 3) ม ีPolicy ถูกบังคับให้ทํา
และต้องถูกประเมิน 4) มีแรงจงูใจทีจ่ะพาองคก์รสู่ความเป็นเลศิด้วยการ
จัดการความรู ้

(5) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ดังนี ้1) Participation ให้
ทุกคนมีส่วนรว่มอย่างแทจ้รงิในงานที่เขารับผิดชอบ 2) Empowerment 
เปิดโอกาสให้ทกุคนได้ตัดสินใจในสิ่งทีเ่ขารับผิดชอบ 3) Opened mind 
เปิดใจใหก้ว้าง ให้โอกาสได้เสนอความคิดเห็นโดยไม่ถกูขัดขวางหรอืโจมตีแม้วา่จะดูไร้สาระกต็าม เพื่อกระตุน้ให้ทกุคน
รู้จักคิด กล้าเสนอความคิดเห็น เกิดความคิดสร้างสรรค ์

ผอ.สคร.9 ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย 
และสวดมนต์ก่อนการประชุม

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ 
รองผอ. สคร.9 กล่าวรายงาน 

ตัวชี้วัดว่า KM สําเร็จคือ
“งานได้ผล คนเป็นสุข”

ผอ.สคร.9 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ทิศทางการจัดการความรู้”
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(6) แนวทางการจดัการความรู้ ได้แก่ 1) ต้องทําทุกคน ทําตลอดเวลา ทําจนเป็นปกติ 2) จัดการขอ้มูล 
เวลา คน 3) มีความอดทน 4) การสร้างนวัตกรรมจะไม่สําเร็จในครั้งเดยีว ต้องลองผิดลองถูก 5) ถ้าจะทําอะไรให้
สมบูรณ์ในครัง้เดียวจะเครยีดมาก 6) ส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างตอ่เนื่อง โดยไม่ตอ้งเน้นว่าจะต้องได้ผลิตภัณฑ์ 7) ทําให้
ยาวนาน ลุ่มลึก กว้างขวาง และติดดิน 

(7) องค์กรที่เราอยากเป็น ได้แก่ 1) องค์กรขนาดเล็กแต่มีเครือข่ายท่ีกว้างขวางและทรงพลัง 2) ผลิต
นวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3) มีศักยภาพในการแข่งขันสูง 4) มีการสะสมความรู้แบบสั่งสมต่อยอดไม่ใช่การสะสม 5) 
ชอบระดมปัญญามากกว่าระดมข้อมูล 6) สําเร็จครั้งเดียวไม่พอต้องพัฒนาไปสู่จุดสงูกว่า 

(8) คนที่เราอยากได้ มีคุณสมบัติดงันี้ 1) Learn How to Learn 2) เก่งทํางานร่วมกันในแนวราบ 3) รู้
วิธีการติดตอ่ประสานงานกับบคุคลต่างๆ 4) พร้อมปรับเปล่ียนกระบวนการคิดใหม่ ทําใหม ่5) สร้างนวัตกรรมใหม ่6) 
เก่งตามบริบท ไร้กระบวนท่าแตร่ับมือไดทุ้กท่า 
 

2. การมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้จัดบูธนทิรรศการ และผู้แสดงผลงานโปสเตอรก์ารจดัการความรู้ เพื่อ
เป็นการยกยอ่งชมเชยกลุ่มงานต่างๆ ของสคร.9 และหน่วยงานเครือข่าย ในการดําเนินงานดา้นการจดัการความรู ้

      
 

3. การนําเสนอนิทรรศการและผลงานการจัดการความรู้ ของกลุ่มงานในสงักัด สคร.9 และหน่วยงาน
เครือข่าย จํานวน 18 เรื่อง ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลงานการจดัการความรู้ที่นําเสนอในตลาดนัดความรู้ สคร.9 นครราชสีมา 

ลําดบัที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
1 การจัดการยุงลายพาหะนําโรคไข้เลอืดออก การกําจัดแมลงนาํ

โรคแบบผสมผสาน IVM 
บูธท่ี 1 
(IVM) 

รพ.สต.หนองขาม และรพ.สต.หนองระเวียง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

2 SRRT PAKHAM. We are the team. We are the network. บูธท่ี 2 สสอ.ปะคํา จังหวดับุรีรัมย์ 
3 การจัดการความรู ้สํานกังานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดั

นครราชสีมา 
บูธท่ี 3 
(KM) 

คณะทํางานจัดการความรู้ (KM Team) 
สคร.9 นครราชสมีา 

4 การจัดการภาระงานโรคเอดส์ท่ีหลากหลายกับทรัพยากรบุคคล
ท่ีจํากดั 

โปสเตอร์ 1 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.9 
 

5 เส้นทางการก้าวสูม่าตรฐาน TCI ของวารสารวิชาการ สคร.๙ 
นครราชสีมา 

โปสเตอร์ 2 กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.9 

6 เครื่องมือเล่าเรือ่ง พันธุ์ใหม ่ โปสเตอร์ 3 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ สคร.9 

7 ถอดรหสั SAT MERs Co-V โปสเตอร์ 4 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.9 
8 การดาํเนินงานเตรยีมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางดา้น

สาธารณสุข : กรณีการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS)  

โปสเตอร์ 5 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสุข สคร.9 

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้จัดบูธนิทรรศการ และผู้แสดงผลงานโปสเตอร์การจัดการความรู้ของกลุ่มงาน 
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ลําดบัที ่ ชื่อเรื่อง ประเภท หน่วยงาน/กลุ่มงาน 
9 รู้หรือไม:่ ทํางานอย่างไร ให้ไร้ปัญหา โปสเตอร์ 6 กลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.9 
10 ระบบข้อมูลแบบ UCHA : การพัฒนาท่ีพอเพียง เพียงพอ พอด ี

ดีพอ 
โปสเตอร์ 7 กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 

11 GFMIS: ค้นให้พบ จบท่ีแกป้ัญหา โปสเตอร์ 8 กลุ่มบริหารท่ัวไป สคร.9 
12 ถอดบทเรียนผูใ้กลเ้กษียณเรื่อง เทคนิคการจดัทําแผนเงินบํารงุ บูธท่ี 3 

(KM) 
กลุ่มบริหารท่ัวไป สคร.9 

13 สรุปบทเรียนการสนับสนุนการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดใน
กลุ่มเป้าหมายอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี เขตสุขภาพที่ 9 

โปสเตอร์ 9 งานเภสัชกรรม สคร.9 

14 ถอดบทเรียนจากผู้ใกล้เกษียณเรื่อง ปัจจัยการดําเนินงานดา้น
ชันสูตรให้ประสบผลสาํเรจ็ 

บูธท่ี 3 
(KM) 

งานชันสูตร สคร.9 

15 พลังทีม พลังเครือข่าย สู่เปา้หมายลดการสูญเสียจากเด็ก
จมน้ํา 

โปสเตอร์ 10 งานแผนงานโครงการโรคไมต่ิดต่อ และการ
บาดเจ็บ บหุรี่ สุรา สคร.9 

16 การพัฒนาการดาํเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตาม
แนวทางการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) 
พื้นท่ีจังหวัดชัยภูม ิ

บูธท่ี 1 
(IVM) 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงท่ี 9.1 
จังหวัดชัยภูมิ สคร.9 

17 การดาํเนินงานพฒันาตําบลต้นแบบด้านการจัดการพาหะนํา
โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (IVM) จังหวัดสุรินทร ์

บูธท่ี 1 
(IVM) 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงท่ี 9.3 
จังหวัดสรุินทร์ สคร.9 

18 การพัฒนาการดาํเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตาม
แนวทางการจัดการแมลงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM) 

บูธท่ี 1 
(IVM) 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงท่ี 9.4 
อําเภอปากช่อง สคร.9 

 

     
 

   
 
    

 
  
 
 
 
 

ท่าน ผอ.สคร.9 (CKO) ได้ให้แนวคิดในการจัดการความรู้ ดังนี้
1. ควรมีการส่ังสมความรู้ และนํา IT มาใช้ในการเก็บความรู้ 
2. ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและนําไปใช้ 

เช่น การนํา Info Graphic มาใช้นําเสนอข้อมูลระบบ ESM 
3. การ Design องค์กรในอีก 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากจะมีผู้ที่จะเกษียณ

อีกมาก 

การนําเสนอนิทรรศการและผลงานการจัดการความรู้ ในงานตลาดนัดความรู้ สคร.9 นครราชสีมา 
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4. การบรรยายเรื่อง “การจัดการความรู้สู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ และเทคนิคการเขียนสรปุบทเรียน” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล รองคณบดีสํานักวชิาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีมีประเด็นสําคัญดังนี ้
 

      
 
 

(1) องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ได้แก ่มาตรฐาน (ข้อกําหนดขั้นต่ํา) คุณภาพ (ความพึงพอใจ/ตรงตาม
ความต้องการ) และความเป็นเลิศ (เหนือกว่าคุณภาพ) 

(2) ทําอย่างไรจะไปสู่ความเป็นเลิศ ได้แก ่
- รู้เรา ได้แก่ เป้าหมาย พันธกิจ สมรรถนะหลกั ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร ผู้นํา ผู้ร่วมงาน 

ลูกค้า/ผู้ใช้บรกิาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- รู้เขา ได้แก่ เราอยู่ตรงไหน ใครเก่งที่สุด เขาทําอย่างไร เราจะทําใหด้ีกว่าเขาได้อย่างไร 

(3) การบริหารจัดการองคก์ร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน เช่น Malcolm Baldrige National Quality Award 
(4) เทคโนโลยีการจดัการความรู้สมยัใหม่เพื่อสู่ความเป็นเลิศ ได้แก ่ฐานความรู้ (Knowledge Based) 

การทําเหมืองขอ้มูล (Data Mining) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เครือข่ายสังคม (Social 
Networking) 

(5) การถอดบทเรยีน  
- บทเรยีนคือ ข้อค้นพบใหม ่
- แนวทางการถอดบทเรียน ได้แก่ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อะไรที่สําคัญ อะไรทีท่ําให้แตกต่าง 
- เวลาในการถอดบทเรยีน ได้แก่ ก่อนการดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ หลังการดําเนินการ 
- วิธีการถอดบทเรียน เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน การเล่าเรื่อง ทบทวนหลังปฏิบัต ิ

(6) ส่ิงที่ได้จากการถอดบทเรยีน กระบวนการและผลลัพธ์ ได้แก่ คู่มือการปฏิบัตงิาน แนวทางการ
แก้ปัญหา/ตัดสินใจ และแนวปฏิบัติที่ดี/เป็นเลศิ 

(7) เทคนิคการเขียนสรุปบทเรียน ได้แก่ วิเคราะห ์(บทเรียนอะไร สําคัญอย่างไร) วางกรอบ (หวัข้อ
หลักของบทเรียน) ตอบขยายความ (ขยายรายละเอียดของแตล่ะหัวข้อหลัก อาจใช้การเขียนบรรยาย หรอือธิบายด้วย
รูปภาพ) 
 

5. การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการจับสลากเพื่อมอบของทีร่ะลึกให้แกผู้่เข้าร่วม
งานตลาดนัดความรู้ สคร.9 นครราชสีมา และผู้เข้าร่วมงานมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดการประชุม 
 

การบรรยายเรื่อง “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และเทคนิคการเขียนสรุปบทเรียน” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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แพทย์หญงิผลิน กมลวัทน์ รองผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสมีา มอบของที่ระลึกให้แก่วทิยากร และกล่าว
เปิดการประชุม 

     
 

6. ผลผลิตของโครงการและตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มี

จํานวนองค์ความรู้ที่มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยประเมินจากจํานวนองค์ความรู้ในตลาดนดัความรู้ ที่นําเสนอในบูธ
ผลงานและโปสเตอร์สรุปบทเรยีนการจัดการความรู้ จํานวน 18 เรื่อง (ดงัตารางที่ 1 ผลงานการจดัการความรูท้ี่
นําเสนอในตลาดนัดความรู้ สคร.9 นครราชสีมา) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายทีก่ําหนดไว้ (10 เรื่อง) 
 

7. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ที่มีต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ดังนี ้

มีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 81.94 (จํานวนแบบสอบถาม 72 ฉบับ ไม่รวม
วิทยากรและผู้จัดการประชุม 17 คน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิร้อยละ 69.49 เพศชายรอ้ยละ 30.51 ส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการร้อยละ 57.63 รองลงมาได้แก่ พนกังานราชการรอ้ยละ 25.42 พนักงานกระทรวงฯ รอ้ยละ 10.17 และ
ลูกจ้างประจํารอ้ยละ 6.78 ซึ่งเป็นบุคลากร สคร.9 ร้อยละ 91.30 และหน่วยงานเครอืข่ายร้อยละ 8.70 ส่วนใหญ่มี
ประสบการณด์า้นการจดัการความรู้น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 46.43 รองลงมาคือ 6 - 10 ปี ร้อยละ 25.00 ตั้งแต่ 16 ปี 
ขึ้นไป ร้อยละ 17.86 และ 11 - 15 ปี ร้อยละ 10.71 มีผลการประเมินความพงึพอใจในประเด็นต่างๆ ดังตารางที่ 2 

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ รองผู้อํานวยการ สคร.9 นครราชสีมา
ได้ให้แนวคิดในการจัดการความรู้คือ ต้องมีการนําไปปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง 

การจับสลากเพื่อมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดความรู้ สคร.9 นครราชสีมา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานตลาดนัดความรู้ สคร.9 นครราชสีมา
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมีต่อตลาดนัดความรู้ สคร.9 

ร้อยละความพงึพอใจ ประเดน็ทีป่ระเมิน 
น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

แปล
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย 

SD. 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ  
(มาก+มากที่สุด) 

ด้านเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู ้         3.44    
1. หวัขอ้และเนือ้หาการประชมุ มคีวามสอดคลอ้งกับ

วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
  55.93 44.07 3.44 พึงพอใจ 0.50 100.00 

2. หวัขอ้และเนือ้หาการประชมุ เหมาะสมต่อการ
พัฒนาความรูแ้ละทักษะของบุคลากร 

1.69 1.69 50.85 45.76 3.41 พึงพอใจ 0.62 96.61 

3. รปูแบบ/กิจกรรมการเรียนรู ้ช่วยให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเขา้ใจ และทักษะมากขึน้ 

 5.08 49.15 45.76 3.41 พึงพอใจ 0.59 94.91 

4. เนือ้หาท่ีเรียนรูม้ีประโยชน์ต่อผู้เขา้รว่มการประชุม  1.69 45.76 52.54 3.51 พึงพอใจมาก 0.54 98.30 
5. ระยะเวลาในการจดักจิกรรม มีความเหมาะสม  3.45 51.72 44.83 3.41 พึงพอใจ 0.56 96.55 
ด้านวทิยากร         3.48    
6. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณต์รงกับหวัข้อ เป็นท่ีนา่เช่ือถือ  
 1.72 41.38 56.90 3.55 พึงพอใจมาก 0.54 98.28 

7. วิทยากรจดัลาํดับความสาํคัญและความสมัพันธ์
ของเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง  

 1.72 46.55 51.72 3.50 พึงพอใจมาก 0.54 98.27 

8. วิทยากรมีความสามารถในการสือ่สาร ถ่ายทอด
ความรูใ้ห้เข้าใจไดอ้ย่างชัดเจน  

 1.72 41.38 56.90 3.55 พึงพอใจมาก 0.54 98.28 

9. วิทยากรสามารถสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรูไ้ด้ด ี

 3.45 51.72 44.83 3.41 พึงพอใจ 0.56 96.55 

10. วิทยากรเปิดโอกาสในการซักถาม และเสนอ
ความคิดเห็น 

1.69 1.69 52.54 44.07 3.39 พึงพอใจ 0.62 96.61 

ด้านสภาพแวดลอ้มและองค์ประกอบที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

        3.36    

11. หอ้งประชมุมีความเหมาะสมกับรปูแบบการเรียนรู้  8.47 47.46 44.07 3.36 พึงพอใจ 0.64 91.53 
12. โสตทัศนปูกรณ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน  1.69 50.85 47.46 3.46 พึงพอใจ 0.54 98.31 
13. เอกสารประกอบการประชมุและอุปกรณเ์ครือ่ง

เขียนมีความเหมาะสม 
 3.39 57.63 38.98 3.36 พึงพอใจ 0.55 96.61 

14. คุณภาพและปริมาณของอาหารและอาหารวา่ง  3.39 54.24 42.37 3.39 พึงพอใจ 0.56 96.61 
15. สถานที่ (เช่น ท่ีจอดรถ  หอ้งน้าํ ห้องประชุม) 

สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ 
 8.47 54.24 37.29 3.29 พึงพอใจ 0.62 91.53 

16. มีความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่จดัประชุม  3.39 61.02 35.59 3.32 พึงพอใจ 0.54 96.61 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผูจ้ัดการประชุม         3.45    
17. เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ขอ้มลูเกี่ยวกับการประชมุ ได้

ถูกตอ้ง ชัดเจน  
 3.39 54.24 42.37 3.39 พึงพอใจ 0.56 96.61 

18. เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ขอ้มลู หรือตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกบัการประชมุได้ทันเวลา 

 1.69 50.85 47.46 3.46 พึงพอใจ 0.54 98.31 

19. เจา้หนา้ท่ีบริการด้วยความย้ิมแย้ม แจม่ใส  1.69 47.46 50.85 3.49 พึงพอใจ 0.54 98.31 
20. เจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกตลอดการประชมุได้

อย่างเหมาะสม  
 1.69 49.15 49.15 3.47 พึงพอใจ 0.54 98.30 

ภาพรวมเฉลีย่ 1.69 3.13 50.71 46.15 3.43   96.85 

หมายเหตุ:  เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ไม่พึงพอใจมาก, ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ไม่พึงพอใจ, 
               ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจ, ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.00 หมายถึง พึงพอใจมาก
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ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอ่ตลาดนัดความรู้ สคร.9 ภาพรวมเฉลี่ย (ระดับมากและมากที่สุด) 
ร้อยละ 96.85 ค่าเฉลี่ย 3.43 ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินไม่มีข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ข้อที่ผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ ข้อ 6. วิทยากรมีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับหัวข้อ เป็นที่น่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 3.55) รองลงมาได้แก่ ข้อ 8. วิทยากรมีความสามารถ
ในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.55) ข้อ 4. เนื้อหาท่ีเรียนรู้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุม 
(ค่าเฉลี่ย 3.51) และข้อ 7. วิทยากรจัดลําดับความสําคญัและความสัมพันธ์ของเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.50) 

ข้อที่ผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ ข้อ 15. สถานที่ (เช่น ท่ีจอดรถ  
ห้องน้ํา ห้องประชุม) สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.29) รองลงมาได้แก่ ข้อ 16. มีความสะดวกในการเดินทางมายงั
สถานที่จัดประชมุ (ค่าเฉลี่ย 3.32) ข้อ 11. ห้องจัดการประชุมมีความเหมาะสมกับรปูแบบการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.36) และข้อ 13. 
เอกสารประกอบการประชุมและอปุกรณ์เครื่องเขียนมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.36) 

ข้อที่ผู้ตอบแบบประเมินมีร้อยละความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ ข้อ 1. หัวข้อและ
เนื้อหาการประชมุ มีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ 100) รองลงมาได้แก่ ข้อ 12. โสตทัศนปูกรณ์มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน (ร้อยละ 98.31) ข้อ 18. เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประชุมได้ทันเวลา 
(ร้อยละ 98.31) และข้อ 19. เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความย้ิมแย้ม แจม่ใส (ร้อยละ 98.31) 

ข้อที่ผู้ตอบแบบประเมินมีร้อยละความพึงพอใจในระดับน้อยและน้อยที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ 
ข้อ 11. ห้องจัดการประชุมมีความเหมาะสมกับรปูแบบการเรียนรู้ (ร้อยละ 8.47) รองลงมาได้แก่ ข้อ 15. สถานที่ (เช่น ท่ีจอดรถ  
ห้องน้ํา ห้องประชุม) สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ (ร้อยละ 8.47) และข้อ 3. รูปแบบ/กจิกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะมากขึ้น (ร้อยละ 5.08) 

 

ข้อเสนอแนะของผู้จัดการประชุม 
จากผลการประเมินมีการวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จ (Key Success Factor: KFS) และโอกาสในการพัฒนา 

(Gap) การจัดตลาดนัดความรู้ ดังนี ้
1. ปัจจัยความสําเร็จในการจัดตลาดนัดความรู้ครัง้นี้ ได้แก่ การเลือก

วิทยากร การกําหนดเนือ้หาในการประชมุ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของเนื้อหาที่
ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รบั ซึง่พิจารณาโดยคณะทาํงานจดัการความรู้ สคร.9 (KM 
Team) รวมทัง้การประสานงาน การบริการของเจ้าหน้าที ่การเตรยีมโสตทัศนปูกรณ์ 
ซึ่งมกีารเตรียมความพรอ้มก่อนการดาํเนนิงาน (Before Action Review: BAR)  

2. โอกาสในการพฒันาการจดัตลาดนัดความรูใ้นครั้งต่อไป ได้แก ่การ
เลือกสถานทีใ่นการจดัตลาดนัดความรู้ เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกในการเดินทาง การ
เลือกหอ้งจัดการประชุมทีเ่หมาะสมกับกิจกรรม การเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชมุในรปูแบบที่เหมาะสม และกําหนดรูปแบบ/กจิกรรมการเรยีนรู ้ในรปูแบบ
ใหม่ๆ  ที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและทกัษะมากขึน้ 

3. ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทํางานจดัการความรู้ 
สคร.9 (KM Team) และผู้สนใจอย่างตอ่เนือ่งผ่านวิธกีารต่างๆ เช่น ชุมชนนกัปฏิบัติ (CoPs) Show & Share ชมรม 
กิจกรรมการถอดบทเรียน การสรุปบทเรยีน เป็นต้น เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการจดัการความรู้ 
พัฒนาบุคลากรด้านการจดัการความรู้ และนาํความรู้ทีไ่ด้รบัไปประยุกต์ใชพ้ัฒนาการทาํงานตอ่ไป 
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ   สรุป 
นางนิ่มนวล ปณุยหทยัพงศ์  ตรวจทาน 

การประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สคร.9 
(KM Team) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เพื่อ
วางแผนเตรียมการจัดงานตลาดนดัความรู้ 


