
 
 

สรุปผลการจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ (KM Day) ของ วศ. ประจ าปี ๒๕๖๒ 
กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ ของ วศ. (KM Day) ประจ าปี ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวน ๕๓๗ คน ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน ๔๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๙ สรุปผลไดด้ังนี้ 
๑. ข้อมูลทั่วไป  
๑.๑ เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๑๒๐ ๒๖.๖๑ 
หญิง ๓๑๕ ๖๙.๘๔ 

ไม่ระบุ ๑๖ ๓.๕๕ 
รวม ๔๕๑ ๑๐๐.๐๐ 

 
๑.๒ หน่วยงานที่สังกัด   

หน่วยงานที่สังกัด จ านวน ร้อยละ 
ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) ๙๔ ๒๐.๘๔ 
ส านักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ๖๐ ๑๓.๓๐ 
ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) ๓๐ ๖.๖๕ 
ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ๑๙ ๔.๒๑ 
ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สท.) ๓๔ ๗.๕๔ 
กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์ (คอ.) ๕๒ ๑๑.๕๓ 
กองวัสดุวิศวกรรม (วว.) ๔๑ ๙.๐๙ 
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) ๕๖ ๑๒.๔๒ 
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.) ๓๒ ๗.๑๐ 
พัฒนาระบบราชการ (พร.) ๑ ๐.๒๒ 
ตรวจสอบภายใน (ตน.) ๔ ๐.๘๙ 
อ านวยการวิจัย (อจ.) ๓ ๐.๖๗ 
ไม่ระบุ ๒๕ ๕.๕๔ 

รวม ๔๕๑ ๑๐๐.๐๐ 
 

๑.๓ อาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ  ๑๘๓ ๔๐.๕๘ 
ลูกจ้างประจ า ๒๒ ๔.๘๘ 
พนักงานราชการ   ๑๑๐ ๒๔.๓๙ 
จ้างเหมาบริการ ๑๐๒ ๒๒.๖๒ 
ไม่ระบุ ๓๔ ๗.๕๔ 

รวม ๔๕๑ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 



 
 

๒. ประเมินความคิดเห็น 
หัวข้อที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลความ 

มีการบูรณาการการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร ๔.๐๒ ๘๐.๔๐ มาก 
มีความรู้และทักษะในการท างานเป็นทีม ๔.๐๐ ๘๐.๐๐ มาก 

สามารถถ่ายทอด / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร ๓.๙๘ ๗๙.๖๐ มาก 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มชมชนนักปฏิบัติ (CoP) ๔.๑๗ ๘๓.๔๐ มาก 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ๔.๐๔ ๘๐.๘๐ มาก 

บุคลากรดีเด่น คนดีศรี วศ. ๔.๐๔ ๘๐.๘๐ มาก 

กิจกรรมร่วมสนุกและชิงรางวัล ๔.๐๓ ๘๐.๖๐ มาก 

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยรวม ๔.๐๔ ๘๐.๘๐ มาก 

ความเหมาะสมของห้องประชุม ๔.๒๒ ๘๔.๔๐ มากที่สุด 

อุปกรณ์ / เครื่องเสียง ๔.๐๗ ๘๑.๔๐ มาก 

อาหารว่าง / เครื่องดื่ม / อาหารกลางวัน ๔.๑๘ ๘๓.๖๐ มาก 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ๘๑.๖๐ มาก 

การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และทีมงาน ๔.๑๙ ๘๓.๘๐ มาก 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ 
(KM Day) ของ วศ. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๔.๑๑ ๘๒.๒๐ มาก 

 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 

๔.๐๔ (ร้อยละ ๘๐.๘๐) โดยพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของห้องประชุม คะแนน
เฉลี่ย ๔.๒๒ (ร้อยละ ๘๔.๔๐) มีความพึงพอใจมาก ด้านการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และ
ทีมงาน คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๙ (ร้อยละ ๘๓.๘๐) รองลงมา คือ อาหารว่าง / เครื่องดื่ม / อาหารกลางวัน 
คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๘ (ร้อยละ ๘๓.๖๐) แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มชมชนนักปฏิบัติ (CoP) คะแนนเฉลี่ย 
๔.๑๗ (ร้อยละ ๘๓.๔๐) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ (KM Day) ของ วศ. 
ประจ าปี ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๑ (ร้อยละ ๘๒.๒๐) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๘ (ร้อยละ ๘๑.๖๐) อุปกรณ์ / เครื่องเสียง คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๗ (ร้อยละ ๘๑.๔๐) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรดีเด่น คนดีศรี วศ. และความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมโดยรวม คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๔ (ร้อยละ ๘๐.๘๐)  กิจกรรมร่วมสนุกและชิงรางวัล คะแนนเฉลี่ย 
๔.๐๓ (ร้อยละ ๘๐.๖๐) และด้านการบูรณาการการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร  มีความรู้และทักษะ
ในการท างานเป็นทีม และสามารถถ่ายทอด / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๒ (ร้อย
ละ ๘๐.๔๐) ๔.๐ (ร้อยละ ๘๐.๐๐) และ ๓.๙๘ (ร้อยละ ๗๙.๖๐)  ตามล าดับ 
* หมายเหตุ การประเมินความพึงพอใจได้ใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการสรุปผลและแปลความหมาย ๕ ระดับ ดังนี้ 

๔.๒๑ – ๕.๐๐ มากที่สุด 
๓.๔๑ – ๔.๒๐ มาก 
๒.๖๑ – ๓.๔๐ ปานกลาง 
๑.๘๑ – ๒.๖๐ น้อย 
๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยที่สุด 



 
 

๓. ความต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ 
ความต้องการ จ านวน ร้อยละ 

ต้องการ    358 79.38 
ไม่ต้องการ     13 2.88 
ไม่มีความคิดเห็น 80 17.74 

รวม 451 100.00 
 

๔. สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
สถานที ่ จ านวน ร้อยละ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 72 15.96 
นอกสถานที่ 51 11.31 
ต่างจังหวัด 26 5.76 
เชียงใหม่ 4 0.89 
เขาใหญ่ 3 0.67 
เพชรบุรี 3 0.67 
ทะเล 3 0.67 
กาญจนบุรี 2 0.44 
ชลบุร ี 2 0.44 
สุราษฎร์ธานี 2 0.44 
อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 2 0.44 
ต่างประเทศ 1 0.22 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 1 0.22 
จันทบุรี 1 0.22 
นราธิวาส 1 0.22 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 0.22 
ปัตตานี 1 0.22 
เพชรบูรณ์ 1 0.22 
ภูเก็ต 1 0.22 
เขื่อนเขาแหลม 1 0.22 
ยะลา 1 0.22 
สมุทรสงคราม 1 0.22 

 
๕. ข้อเสนอแนะ 

๕.๑ การจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ วศ.(KM Day) ในครั้งต่อไป 
- กิจกรรม kM ไม่ควรเล่นเกมส์มากเกินไป 
- แจกของรางวัลเยอะ 

 - เพ่ิมกิจกรรม ให้มีการสันทนาการ ที่มีความสนุกมากกว่านี้ 
 - มีรูปแบบใหม่ ๆ ของการท างาน บูรณาการระหว่างกอง 
 - ลดเวลาน าเสนอแต่ละกอง 



 
 

- ควรจัดนอกสถานที่ท างาน เพ่ือความใกล้ชิดและเป็นกันเอง 
- ควรมีการน าเสนอที่น่าสนใจมากกว่านี้ 
- ควรมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 - ท างานเป็นทีม คนจะเข้าร่วมกิจกรรมได้มาก 
 - น่าจะมีการเสนอ KM ให้เห็นภาพ มี Prop ประกอบมากขึ้น 

- ควรให้ลูกจ้างเหมาร่วมกิจกรรม ต่างจังหวัดได้ 
- จัด 1 วันพอดีแล้ว 

 - จัดนอกหน่วยงาน ๒ วัน ๑ คืน 
- ทุก ๆ ปี ในช่วงเวลาเดิม 

 - เสาร์-อาทิตย์ 
 - ไม่มีความคิดเห็นเพราะจัดแล้วทุกอย่างเหมือนเดิม 

- ติดตามกิจกรรมของชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศว่าได้น าไปปฏิบัติได้จริง บาง Cops ท าดีมาก 
ต้องขยายออกไปให้เป็นภาพกรม 

- ของกินเล่นชิ้นเล็กลงหน่อยง่ายต่อการกิน แจกหลายชิ้นได้ 
- ครั้งหน้าขอเป็นเครื่องดื่ม Starbucks นะครับ 

 - ควรตรวจเช็คผู้เข้ากิจกรรมให้ครบถ้วนเนื่องจากผู้ที่เซ็นท์ชื่อไม่ได้รับข้าว 
๕.๒ อ่ืน ๆ 
 - ควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
 - ควรมีการจัดการเรื่องอาหารกลางวันให้ดีกว่านี้ เพราะมีบางคนเซ็นชื่อเข้าร่วมมงานแต่ไม่ได้ข้าว 
 - ทีมงานที่จัดเข้มแข็งและเป็นระบบดี ตั้งแต่ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายก ากับเวที ฝ่าย
 สถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประทับใจมากค่ะ 
 - แนะน าการร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึง 
 - ไม่ควรใช้ แบบประเมินที่เป็นกระดาษ ใช้กระดาษ QR Code ค่ะ, ไม่ควรใช้กระดาษ Reuse 
 - มีลายเซ็นต์รางวัลและกิจกรรมควรมากกว่านี้ 
 - วันนี้ห้องประชุมแอร์เย็นเกินไปค่ะ 
 - อยากเห็นบรรยากาศนั่งรวมกันระหว่างผู้บริหารกับเด็ก ๆ บ้างค่ะ 
 - อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อย ๆ 
 - อยากให้มีกิจกรรมไปข้างนอกช่วยเหลือเด็ก ๆ บนดอย 
 - อาหารเที่ยงครั้งนี้ ถูกใจถูกลิ้นดีครับ 
 - อาหารไม่ครบ ท าให้ต้องหาข้าวทานเอง 

 

 

 




