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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ได้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ฉบับที่ 2 
หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ที่
เน้นควำมรู้ที่บุคลำกรต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน ปรับปรุงกระบวนกำรและกำรบริกำร ซึ่งส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง ได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้เมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในกำรคัดเลือก
องค์ควำมรู้ในแต่ละปี จะมีกำรก ำหนดปัจจัย ในกำรคัดเลือกองค์ควำมรู้เ พ่ือมำจัดท ำรำยละเอียด เช่น 
สอดคล้องกับภำรกิจ ควำมต้องกำรบุคลำกร ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น ตลอดจนองค์ควำมรู้ที่อยู่กับตัว
บุคลำกรที่เกิดจำกกำรสะสมประสบกำรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้องค์ควำมรู้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ และเพ่ือให้
บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ง่ำย จึงได้จัดท ำเว็บไซต์องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
(km.vayupak.net) ขึ้น 
 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร จึงได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของบุคลำกรที่มีต่อเว็บไซต์ส ำหรับ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือน ำผลกำรวิเครำะห์ไปพิจำรณำปรับปรุงให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
และเป็นกำรสร้ำงจุดเด่นของเว็บไซต์และองค์ควำมรู้ ให้มีควำมน่ำสนใจและใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งกำรทอด
แบบสอบถำมก็เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรรับรู้ถึงแหล่งองค์ควำมรู้ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
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บทน ำ 

ค ำนิยำม   
  ควำมรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน  
ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
รูปแบบของควำมรู้ มี 2 ประเภท คือ 
1 ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการ

ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน  
สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม 

2 ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ ประสบการณ์ 
แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม 

 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ให้ควำมหมำย “การจัดการความรู้” คือ กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วน
รำชกำรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กำรสำมำรถ
เข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้องค์กำรมี
ควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
 การจัดการความรู้ (knowledge Management) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของส่วนราชการต้องมุ่งเน้นที่ความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการและการ
บริการ รวมถึงการพัฒนาทางเลือกท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วน
ราชการ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงต้องพัฒนาระบบที่สามารถมั่นใจได้ว่าความรู้ขององค์การจะถูก
ถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ที่องค์การ จนเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนระดับองค์การและระดับบุคคล โดยที่
ความรู้นี้รวมถึงความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความรู้และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงต้องวางระบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนวัตกรรมขององค์การ ตลอดจนการวางแนวทาง
เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ 
(Team Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และ
พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะ
ท าให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดย
มีการเชื่อมโยงรูปแบบของการท างานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้าง
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ความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมท างานและมีการให้อ านาจในการตัดสินใจ 
(Empowerment) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) ซึ่งจะท าให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน 
  

ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังได้มีกำรส ำรวจองค์ควำมรู้ที่แต่ละหน่วยงำนต้องกำรหรืออยำกให้มี 
และน ำมำคัดเลือกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น เพ่ือน ำมำจัดท ำองค์ควำมรู้ขึ้น ซึ่งเมื่อปี 2559 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
องค์ควำมรู้ จ ำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

องค์ควำมรู้ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. การบูรณาการข้อมูล 3 กรมภาษี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. ทุนการศึกษา ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรทุกประเภท ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. สารบรรณ ส านักบริหารกลาง 

 

และปี 2560 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ จ ำนวน 15 เรื่อง ดังนี้ 
องค์ควำมรู้ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1. กรณีศึกษาการสอบทาน กรณีพิเศษ ส่วนตรวจสอบภายในกระทรวง 
2. การจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการเขียน TOR ส านักบริหารกลาง 
3. การจัดท าแผนการตรวจราชการ ส านักตรวจสอบและประเมินผล 
4. การด าเนินการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
5. การตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

7. การฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงาน ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
8. การพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งการปกครอง กลุ่มกฎหมาย 
9. การลงทะเบียนด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานรัฐมนตรี 
10. การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11. การแต่งตั้งข้าราชการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
12. ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลัง กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
13. ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
14. หลักการก าหนดตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
15. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและขั้นตอนการด าเนินงาน

ด้านโครงสร้าง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

โดยจัดเก็บองค์ควำมรู้ดังกล่ำวในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง บนเว็บไซต์ km.vayupak.net ดังนั้นกำรพัฒนำแหล่งเก็บองค์ควำมรู้เพ่ือให้บุคลำกร
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สำมำรถเข้ำมำใช้งำนได้ง่ำย สะดวก และกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ จึงได้มีกำรสอบถำมไปยังบุคลำกรใน
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังด้วยวิธีกำรจัดท ำแบบสอบถำม ให้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ือจะได้น ำข้อมูลไป
วิเครำะห์หำแนวทำงกำรพัฒนำเว็บไซต์ส ำหรับเผยแพร่องค์ควำมรู้ และออกแบบองค์ควำมรู้ให้ตรงกับควำม
ต้องกำร และสอดคล้องกับภำรกิจขององค์กำรมำกขึ้น   
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ผลกำรวิเครำะห์และสรุปผล 

แบบสอบถำมชุดนี้จัดท ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเผยแพร่  
องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกำรคลัง ผ่ำนเว็บไซต์  
องค์ควำมรู้ ที่ km.vayupak.net เพ่ือน ำควำมคิดเห็นดังกล่ำวไปพิจำรณำปรับปรุงกำรจัดท ำองค์ควำมรู้และ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้เหมำะสม และน่ำสนใจมำกขึ้น และต้องกำรทรำบว่ำบุคลำกรมีกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ระดับใด  
 แบบสอบถำมชุดนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมและกำรใช้เว็บไซต์ 
 ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจในเนื้อหำขององค์ควำมรู้ 
 ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้และรูปแบบของเว็บไซต์องค์ควำมรู้ 
 ส่วนที่ 4 กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
 
กำรวิเครำะห์ 
 ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ 
สรุปผลความคิดเห็นของบุคลลากรที่มีต่อองค์ความรู้และเว็บไซต์ส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง โดยมีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 372 คน 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 
- ไม่ระบุ 

 
33.1 
58.9 
8.1 

อำยุ 
- 21 – 30 ป ี
- 31 – 40 ปี  
- 41 – 50 ป ี
- 50 ปีขึ้นไป 
- ไม่ระบุอายุ 

 
22.0 
35.8 
22.6 
14.2 
5.4 
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ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 

ประเภทต ำแหน่ง 
- ข้าราชการ 
- พนักงานราชการ 
- ลูกจ้างประจ า 
- ลูกจ้างชั่วคราว 
- ไม่ระบุประเภทต าแหน่ง 

 
42.2 
17.7 
5.4 

34.4 
0.3 

 
2. กำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง  km.vayupak.net  
 
 ข้อมูลของเว็บไซต์องค์ความรู้ ประกอบด้วย 6 เมนู ดังนี้ 

1. หน้ำหลัก  
2. คลังควำมรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการความรู้ และ

แนวทางการจัดการความรู้ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

3. คลังสมอง ประกอบด้วย องค์ความรู้ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังที่จัดท าข้ึน ประจ าปี ซึ่งปัจจุบัน  
มีองค์ความรู้ ของปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ซึ่งสามารถเลือกเรื่องที่สนใจและเปิดเข้าไปดูหรือ
โหลดรายละเอียดได้ 

4. Eng Learning corner  ประกอบด้วยค าศัพท์ที่จัดท าขึ้นของกลุ่มภาษาอังกฤษส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง (OPS Enlish Club) 

5. ตู้สำระ ประกอบด้วย องค์ความรู้ที่น่าสนใจ หรือจ าเป็นจากหน่วยงานภายนอก  
6. ติดต่อเรำ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 

หลังจากท่ีได้จัดท าเว็บไซต์ขึ้นแล้ว ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และเชิญชวนให้บุคลากร
เข้าไปทดลองใช้เว็บไซต์และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อจะได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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 2.1 กำรเข้ำเว็บไซต์ 
ประเด็น ร้อยละ 

1. จ านวนการเข้าเว็บไซต์องค์ความรู้ 
- ไม่เคยเข้า 
- เคยเข้า 
จ านวนครั้งในการเข้าเว็บไซต์องค์ความรู้ 

  จ ำนวนครั้ง ร้อยละ 
1 ครั้ง 
2 ครั้ง 
3 ครั้ง 
4 ครั้ง 
5 ครั้ง 
6 ครั้ง 
7 ครั้ง 

10 ครั้ง 
15 ครั้ง 
20 ครั้ง 
30 ครั้ง 
50 ครั้ง 

36.9 
19.2 
11.5 
4.6 
5.4 
0.8 
0.8 
7.7 
3.8 
3.1 
4.6 
1.5 

ระยะเวลาในการเข้าเว็บไซต์องค์ความรู้ 
 

จ ำนวนครั้ง ร้อยละ 
น้อยกว่า 10 นาที 
11 – 30 นาท ี
31 – 60 นาท ี

มากกว่า 60 นาที 

44.6 
42.9 
7.6 
4.9 

 
- ไม่ระบุ 

 
51.4 
37.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 
2. วิธีการเข้าเว็บไซต์ 

- เข้าด้วยตนเอง 
- มีคนเข้าให้ 
- ไม่ระบุ 

 
58.4 
1.6 

40.0 
3. สาเหตุที่ท าให้เข้ามาใช้เว็บไซต์องค์ความรู้ 

- ต้องการความรู้เพ่ิมเติม 
- ค้นหาองค์ความรู้ 
- มีคนแนะน าให้เข้ามาลองใช้ดู 
- อ่ืนๆ เช่น ทราบจากการตอบแบบสอบถาม

จึงลองเข้ามาดู 

 
31.7 
22.3 
20.4 
25.6 
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 สรุป   
 บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และส านักรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 372 คน มีการรับรู้และเข้าใช้เว็บไซต์องค์ความรู้ คิดเป็น 37.4  ซึ่งแสดงว่ามีคนเข้ามา
ใช้งานเว็บไซต์น้อย และจากการส ารวจพบว่า สาเหตุที่บุคลากรเข้ามาใช้งานเว็บไซต์องค์ ความรู้ คือ ต้องการ
ความรู้เพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 31.7 เข้าค้นหาความรู้ คิดเป็นร้อยละ 22.3 และมีคนแนะน าให้เข้ามาลองใช้
ดู คิดเป็นร้อยละ 20.4 และสาเหตุอ่ืนๆ เช่น ทราบจากการตอบแบบสอบถามจึงลองเข้ามาใช้เว็บไซต์  
คิดเป็นร้อยละ 25.6 ดังนั้น จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และองค์ความรู้ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังให้บุคลากรทราบให้ทั่วถึงมากขึ้น ผ่านช่องทางต่างๆ  
 

2.2 ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้เว็บไซต์องค์ควำมรู้ 
 

ข้อ ค ำถำม 
ระดับความพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ควำมสวยงำม ควำมทันสมยั 
น่ำสนใจของหน้ำเว็บไซต ์

4.8 38.1 48.5 6.5 2.2 

2 จัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ำยต่อกำรอำ่น
และกำรใช้งำน 

5.2 40.3 44.2 8.7 1.7 

3 เมนูต่ำงๆ ในเว็บไซต์ใช้งำนได้ง่ำย 5.2 38.4 46.7 8.3 1.3 
4 อักษรอ่ำนง่ำย ชัดเจนและถูกต้อง 6.9 44.6 41.6 5.6 1.3 
5 ภำพสี และกำรออกแบบมีควำม

เหมำะสม 
5.7 41.7 42.2 8.7 1.7 

6 สีพื้นหลังกับสตีัวอักษรมีควำม
เหมำะสมต่อกำรอ่ำน 

3.9 38.5 48.5 6.9 2.2 

7 ขนำดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร 
อ่ำนได้ง่ำย 

3.5 43.3 46.3 6.1 9 

8 ควำมรวดเร็วในกำรดำวน์โหลด
ข้อมูล 

7.0 36.7 46.7 8.3 1.3 

9 ควำมเหมำะสมในกำรจดัวำงข้อมูล/
เนื้อหำบนหน้ำเพจในเว็บไซต ์

4.8 36.2 48.0 9.2 1.7 

10 ควำมสะดวกในกำรค้นหำองค์
ควำมรู้ในเว็บไซต ์

3.9 39.1 47.8 7.4 1.7 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดท ำเว็บไซต์ 

- จัดล าดับองค์ความรู้ที่มีการเรียกดูบ่อยๆ  

- ควรปรับสีสันให้มีความน่าสนใจและชวนให้อ่าน  
- ควรมีรูปภาพประกอบ และควรปรับขนาดรูปภาพให้มีขนาดที่พอดี และเมื่อสามารถขยายภาพใหญ่ขึ้น

สามารถอ่านตัวหนังสือได้ชัด  
- ควรปรับปรุงการอ้างอิงเว็บไซต์หรือ link ทีต่้องเข้าไปดูข้อมูลต่อ ให้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ 
- ควรมีการจดัรูปแบบเป็น VDO ภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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- เมนคูลังสมองและคลังความรู้ ต้องแยกความแตกต่างให้เห็นชัด และจะต้องจัดระเบียบ/หมวดหมู่  
ให้สามารถเข้าถึงได้เป็นล าดับ 

- ควรมีไฟล์อ่ืนๆ นอกเหนือ ไฟล์ pdf  
- ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
- ควรสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ km.vayupak.net ให้มากขึ้น 
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3. รูปแบบและเนื้อหำขององค์ควำมรู้ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังท่ีน ำเข้ำเว็บไซต์ 
 องค์ความรู้ของส านักงาปลัดกระทรวงการคลัง ที่จัดท าขึ้น ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 5 เรื่อง 
ดังนี้  

1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
2. การบูรณาการข้อมูล 3 กรมภาษี 
3. ทุนการศึกษา 
4. สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรทุกประเภท 
5. สารบรรณ 

และประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 15 เรื่อง ดังนี้ 
1. กรณีศึกษาการสอบทาน กรณีพิเศษ 
2. การจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการเขียน TOR 
3. การจัดท าแผนการตรวจราชการ 
4. การด าเนินการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
5. การตรวจสอบภายใน 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
7. การฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงาน 
8. การพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งการปกครอง 
9. การลงทะเบียนด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
10. การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ 
11. การแต่งตั้งข้าราชการ 
12. ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลัง 
13. ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. หลักการก าหนดตัวชี้วัด 
15. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและขั้นตอนการด าเนินงานด้านโครงสร้าง 

 

จากการสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบ เนื้อหาขององค์ความรู้ พบว่ามีจ านวนผู้แสดงความคิดเห็น 231 คน 
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 372 คน โดยมีความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
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3.1 ควำมพึงพอใจในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความพอใจ (ร้อยละ) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ควำมเหมำะสมของขอบเขตองค์ควำมรู้ในแตล่ะหัวข้อ 2.6 43.7 46.8 6.9 0 
2 ควำมเหมะสมในกำรกำรเลือกหัวข้อองค์ควำมรู้ 3.5 38.5 51.5 5.2 1.3 
3 องค์ควำมรู้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 4.3 41.6 48.5 5.2 0.4 
4 เนื้อหำขององค์ควำมรู้มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของ สป.กค. 5.6 42.0 46.8 5.6 0 
5 เนื้อหำขององค์ควำมรู้มีควำมทันสมัย 4.3 44.2 43.3 7.8 0.4 
6 รูปแบบของกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ 3.9 41.3 45.2 8.3 1.3 

 
หมายเหตุ น าข้อมูลเฉพาะผู้แสดงความคิดเห็นน ามาวิเคราะห์ 
  

 สรุป บุคลากรแสดงความคิดเห็นพบว่า ความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาขององค์ความรู้ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังที่น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ พบว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นในระดับความพอใจมาก
ที่สุดและมากรวมกันแล้วมีคะแนนมากที่สุด คือเนื้อหาขององค์ความรู้มีความทันสมัย มีผู้แสดงความคิดเห็นที่
ระดับความพอใจมากที่สุดและมาก คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือเนื้อหาขององค์ความรู้มีความสอดคล้อง
กับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง คิดเป็นร้อยละ 47.6 และมีความคิดเห็นรวมคะแนนแล้วมี
น้อยที่สุด คือ ความเหมะสมในการเลือกหัวข้อองค์ความรู้ที่จะน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 42.0  
  
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
ควำมเหมำะสมของขอบเขตองค์ควำมรู้ในแต่ละหัวข้อ 

1. ควรมีองค์ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของบุคลากรเพ่ิมเติมด้วย 
2. ต้องเป็นความรู้ในงานของ สป.กค. 

ควำมเหมำะสมในกำรกำรเลือกหัวข้อองค์ควำมรู้ 
1. ควรก าหนดองค์ความรู้ขึ้น โดยส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  

รูปแบบของกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ 
1. ควรจัดท าองค์ความรู้ในรูปแบบ infographic เพ่ือให้เกิดความสนใจและเข้าใจง่าย 
2. ควรจัดท ารูปแบบให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
3. ปรับปรุงเว็บไซต์องค์ความรู้ให้มีความน่าสนใจและชวนให้ติดตาม 

3.2 หัวข้อองค์ควำมรู้ที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเสนอแนะและต้องกำรให้จัดท ำขึ้น 

1 สิทธิและประโยชน์ของบุคลากร   
2 เทคนิคการเขียนเสนอผลงานเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง  
3 เทคนิคการเขียนแผนงาน/โครงการ 
4 การบริหารจัดการองค์กร  
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5 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์   
6 การบริหารบุคลากร  
7 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (pmqa)  
8 การเงิน และระบบการเงิน 
9 รอบวัน ทันข่าวเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม พร้อมบทวิเคราะห์ 
10 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ  
11 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
12 องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบใหม่ๆ 
13 เอกสารจากการฝึกอบรม 
14 ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ สามารถให้บุคลากรร่วมกันแชร์ความรู้แลกเปลี่ยนกันได้ผ่าน

เว็บไซต์ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ 

- ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และมีความน่าสนใจ สร้างการเรียนรู้ 
- ควรมีการสรุปเนื้อหาและน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายเป็นเอกสารเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เช่น 

ระเบียบต่างๆ ควรจะมีการสรุปประเด็นส าคัญของระเบียบ เนื่องจากรายละเอียดของระเบียบสามารถ
สืบค้นได้จาก website 

- ควรมีการจัดกิจกรรมประกวดองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนให้ส่งเสริมให้มีการจัดท าองค์ความรู้มากขึ้น 
- ควรมี VDO clip องค์ความรู้จากการอบรม เพื่อให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่ไม่ได้เข้าอบรมสามารถเข้าศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   
- ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าองค์ความรู้ส าหรับหน่วยงาน 
- ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับรู้ และเกิดการตื่นตัวมากขึ้น 

 
3.3  กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 ประเด็นค าถาม 
ระดับความพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 1. น ำควำมรู้ที่ไดร้ับไปใช้กับชีวิตประจ ำวัน 5.3 36.1 47.6 6.2 4.8 

   
            

2. น ำควำมรู้ที่ไดร้ับไปใช้ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิงำน      

 2.1 แก้ปัญหำและข้อตดิขัดในกระบวนกำรปฏิบัติงำน 2.9 32.4 53.4 6.9 4.4 

 

2.2 เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏบิัติงำน 2.0 37.7 52.5 3.9 3.9 
2.3 เพิ่มทักษะในกำรท ำงำนเพิ่มขึ้น 2.4 40.4 48.1 4.8 4.3 

2.4 เป็นแหล่งอ้ำงอิงควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 3.8 44.2 42.8 5.3 3.8 

2.5 เสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้ดีขึ้น 2.5 39.2 49.7 4.5 4.0 
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4. แหล่งควำมรู้ ช่องทำงกำรค้นหำองค์ควำมรู้ 
  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ในองค์กรจำกแหล่งเรียนรู้ภำยในส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง และหน่วยงำนภำยนอกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง มีผู้แสดงควำมคิดเห็นดังนี้ 
 

แหล่งความรู้ ร้อยละ 
ภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

- ภำยนอกหน่วยงำน   คิดเป็นร้อยละ 9.9 
- ภำยในหน่วยงำน  คิดเป็นร้อยละ 33.6 
- ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ16.9 
- ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   2.2 

59.7 
 

ภำยนอกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง     8.9 
 
ผู้ตอบแบบสอบถำมได้ให้ข้อมูลกำรค้นหำองค์ควำมรู้อ่ืนๆ ด้วยวิธี 

1. ค้ำหำจำก internet ทั่วไป หำข้อมูลจำก search engine เช่น ค้นหำจำก google 
2. ข้อมูลจำกกำรประชุม 
3. เรียนรู้ด้วยตนเอง  
4. เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำน 
5. เรียนรู้เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน 
6. กำรค้นหำ กำรบรรยำยและประเด็นที่สงสัยเพ่ิมเติมจำกกำรบรรยำยของผู้บริหำร เช่น ศัพท์เฉพำะทำง 
7. กำรสอบถำมองค์ควำมรู้จำกผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถำมได้รับควำมรู้จำกช่องทำงอ่ืนนอกจำกเว็บไซต์องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง : km.vayupak.net   มีดังนี ้

 

ช่องทาง ร้อยละ 
กำรอบรม / สัมมนำ 80.2 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 27.2 
กำรศึกษำต่อ / ฝึกอบรม 26.3 
ระบบพ่ีเลี้ยง กำรสอนงำน   19.7 
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 ผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นว่ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง หรือหน่วยงำนที่ตนเอง
สังกัด เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  
 

ประเภทบุคลากร 
ความคิดเห็น 

รวม เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

ไม่เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

ไม่ระบุ 

ข้ำรำชกำร 20.2 6.7 15.3 42.2 
พนักงำนรำชกำร 6.5 1.6 9.7 17.7 
ลูกจ้ำงประจ ำ 1.3 0 4.0 5.4 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 16.7 2.2 15.9 34.7 

รวม 44.6 10.5 44.9 100 

 
 บุคลำกรมีควำมคิดเห็นว่ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 
44.6 ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด ซึ่งจ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร พบว่ำ กลุ่มข้ำรำชกำรมี 
ควำมคิดเห็นว่ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 20.2 พนักงำน
รำชกำร คิดเป็นร้อยละ 6.5 ลูกจ้ำงประจ ำ คิดเป็นร้อยละ 1.3 และลูกจ้ำงชั่วครำว คิดเป็นร้อยละ 16.7    
 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ส่งเสริมให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกเว็บไซต์ สม่ ำเสมอๆ 
2. ควรปรับช่องทำงเข้ำเว็บไซต์ให้ง่ำยขึ้น   
3. ควรมีกำรแนะน ำ/ประชำสัมพันธ์เว็บไซต์องค์ควำมรู้ให้มำกกว่ำนี้ 
4. ควรเป็นกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม ไม่ใช่เฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยผู้บริหำรต้องให้ควำมส ำคัญมำกข้ึน  
5. ควรมีระบบคัดกรองและตรวจสอบข้อมูล รูปแบบต้องเป็นที่น่ำสนใจ ท ำเพ่ือวัตถุประสงค์เป็นกำรจัดกำร 
   องค์ควำมรู้ อย่ำงแท้จริง  
6. ควรมีองค์ควำมรู้ที่ทันสมัย เนื้อหำน่ำสนใจและชวนติดตำม 
7. ควรดูตัวอย่ำงจำกหน่วยงำนอื่น แล้วน ำมำปรับปรุงในหน่วยงำนเรำ 


