
สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม 
เรื่อง การจัดการความรูในองคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
หนวยงาน สาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ผลการประเมิน 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการสอบถามระดับความคิดเหน็ของบุคลากรของสาํนกัฯ จาํนวน 60 คน มีผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ  93.33 มีรายละเอียดขอมูลทั่วไป  ดังนี้         
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 
  

     ชาย 23 41.10 

     หญิง 33 58.90 

อายุงาน 
  

     ตํ่ากวา 30 ป 29 51.80 

     31-40 ป 18 32.10 

     41-50 ป 6 10.70 

     มากกวา 50 ป 3 5.40 

การศึกษา 
  

     ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 0 

     ปริญญาตรี 46 82.10 

     สูงกวาปริญญาตรี 10 17.90 

สภาพการทํางาน 
  

     ผูบริหาร 4 7.10 

     อาจารย 3 5.40 

     สายสนับสนุน 49 87.50 

     อ่ืนๆโปรดระบุ... 0 0 



จากขอมูลสวนที ่ 1 จากการแจกแบประเมินใหกับบุคลากรของสํานักฯ จํานวน  60 คน  ม ี

ผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 93.33 เปนเพศชายจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 41.10 

เพศหญิงจํานวน  33 คน คิดเปนรอยละ 58.90  เปนผูที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป มากที่สุด จํานวน 29 คน คิด

เปนรอยละ 51.80 อาย ุ31-40 ป จาํนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 32.10 อาย ุ41-50 ป จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 10.70 และมากกวา 50 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.40 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี

มากที่สุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 82.10 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

17.90 มีสถานภาพการทํางานเปนสายสนับสนนุมากทีสุ่ด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 87.50 ผูบริหาร 4 

คน คิดเปนรอยละ 7.10 และอาจารย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.40  

 
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องการจัดการความรูในองคกร 

2.1 ทานไดรวมกิจกรรมการสรางและแสวงหาความรูในองคกรจากแหลงใด จํานวน รอยละ 

 ภายในหนวยงาน 37 66.10 

 ภายนอกหนวยงาน 4 7.10 

 ภายในและภายนอกหนวยงาน 15 26.80 

 ไมไดเขารวมกจิกรรม เนื่องจาก..... 0 0 

2.2 ทานไดรับองคความรูจากแหลงใดจากหนวยงาน   

 บอรด KM / บอรดประชาสัมพันธ 3 5.40 

 เอกสารเผยแพรความรู / หนังสือเวียน 1 1.80 

 การอบรม / สัมมนา 4 7.10 

 การศึกษาตอ / ฝกอบรม 15 26.80 

 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู / ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 24 42.90 

 Web site KM / KM Board / KM Blog 9 16.10 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.... 0 0 

2.3 องคความรูที่ทานตองการไดรับจากหนวยงาน   

 เพื่อเพิม่สมรรถนะในการทํางาน เร่ือง........ 56 100 

 เพื่อความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน เร่ือง........ 0 0 

2.4 ความสนใจของทานในการถายทอดความรูที่มีอยูใหผูรวมงานเพื่อพัฒนา 

      องคกร (โปรดติดตอ) 

  

 ศูนยการจัดการความรูของหนวยงาน 56 100 

 สนใจถายทอดความรู ในเร่ือง....... 0 0 

 อ่ืนๆ (เชน มีเอกสาร/ไฟลเอกสารเผยแพรความรูมอบให) 0 0 



2.5 ทานนําการจัดการความรูไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางานของทานใน 

       ระดับใด 

จํานวน รอยละ 

 มาก 56 100 

 ปานกลาง 0 0 

 นอย 0 0 

 ไมไดนําไปใช 0 0 

 

จากขอมูลสวนที ่2 พบวา บุคลากรสํานกัวทิยบริการฯไดรวมกิจกรรมการสรางและแสวงหาความรู 

ในองคกรจากภายในหนวยงานมากที่สุด จาํนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 66.10 รองลงมา คือ ภายในและ

ภายนอกหนวยงาน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 26.80 และ จากภายนอกหนวยงาน จํานวน 4 คน คิด

เปนรอยละ 7.10 

 บุคลการสํานกัฯไดรับองคความรูจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู / ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) มาก

ที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 42.90 รองลงมา คือ การศึกษาตอ / ฝกอบรม จํานวน 15 คน คิดเปน

รอยละ 26.80  Web site KM / KM Board / KM Blog จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 16.10  การอบรม / 

สัมมนา จาํนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.10  บอรด KM / บอรดประชาสัมพันธ จาํนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

5.40 และ เอกสารเผยแพรความรู / หนงัสือเวียน จาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.80 

องคความรูทีบุ่คลากรตองการไดรับจากหนวยงาน คือ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทํางาน เร่ือง คูมอื 

การทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ ตามระบบ Walai AutoLib จาํนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 71.43 และ 

คูมือการลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนกิส (TDC) มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 28.57 

 บุคลากรทัง้หมด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 100 มคีวามสนใจของในการถายทอดความรูที่มี

อยูใหผูรวมงานเพื่อพัฒนาองคกร ติดตอศูนยการจัดการความรูของหนวยงาน 

 บุคลากรทัง้หมด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 100  สามารถนําการจัดการความรูไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนางานอยูในระดับมาก 

 

 

 

 

 


