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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการของเจาหนาที่การเงินและบัญชี
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ของเจาหนาที่การเงิน
และบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการกับ
ศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 210 คน ใช
วิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา 1) เจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ
โดยรวม ไดแก ดานการสรางและแสวงหาความรูดานการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล และดานการถายทอดความรูและการ
นําไปใชประโยชน อยูในระดับมาก 2) เจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีศักยภาพการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS โดยรวม ไดแก ดานระบบการเบิกจายเงิน ดานระบบการรับและนําสงเงิน ดานระบบ
บัญชีแยกประเภท และดานระบบสินทรัพยถาวร อยูในระดับมาก 3) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพลวัตการจัดการ
ความรูเชิงบูรณาการกับศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา พลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับศักยภาพการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ABSTRACT
The objectives of the study were 1) to study the dynamics of knowledge management integration of financier and accountant Rajabhat University. 2) to study the finance and accountancy potential
by GFMIS (Government Fiscal Management Information System) by financiers and accountants Rajabhat
University. 3) to study the correlation between the dynamics of knowledge management integration
with finance and accountancy potential by GFMIS System of financiers and accountants Rajabhat
University.
The samples in this study were 210 financiers and accountants Rajabhat University, collected
the data was the questionnaires. The statistics analyses were frequency, percentage, means, standard
deviation (S.D.), and correlation coefficient.
The results found that:
1. The dynamics of knowledge management integration of financier and accountant Rajabhat
University consisted of creating and searching knowledge, collecting and managing data, transferring
and using knowledge were in much level.
2. The finance and accountancy potential by GFMIS system of financiers and accountants
Rajabhat University consisted of expenditure, revenue, accounting system, and assets were in much
level.
3. The correlation between the dynamics of knowledge management integration with finance
and accountancy potential by GFMIS System of financiers and accountants Rajabhat University was
positive significant at 0.01 levels. The results are arranged in the descending order of the correlation
such as the collecting and managing data related to the revenue, transferring and using knowledge
related to expenditure, collecting and managing related to expenditure, creating and searching
knowledge related to assets.
Keywords: Dynamics of knowledge management integration, Potential, GFMIS System, Rajabhat
University, Financiers and Accountants
บทนํา
การบริหารจัดการยุคใหมไดมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในองคกร ซึ่งตองใชทักษะความรูและความคิดสรางสรรค
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) ดังนั้น องคกรตาง ๆ จึงไดกําหนดนโยบาย
หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาเปนกลยุทธในการแขงขันและพัฒนาองคกร มนุษยจึงเปนสินทรัพยอันมีคายิ่งของ
องคกรที่สามารถเพิ่มมูลคาไดจากการนําความรูแฝงอยูในตัวบุคคลและความรูขององคกรมาใชในการสรางความรูใหมเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเก็บรวบรวมความรูขององคกรมาใชใหเกิดประโยชน องคกร
มีความรูมากเทาไรก็สามารถเรียนรูในสิ่งใหมๆ ไดมากขึ้นเทานั้น เมื่อเรียนรูไดมากขึ้นก็สรางความรูใหมไดมากขึ้น เมื่อนํา
ความรูเดิมมาบูรณาการกับความรูใหมจะกอใหเกิดความรูใหมๆ ขึ้นอีกและสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดมากขึ้น
จึงกลายเปนวงจรที่เพิ่มพูนไดในตัวเองอยางไมสิ้นสุด เรียกวา “วงจรการเรียนรู” (ไพวรรณ เทือกกอง, 2552, น.61)

วารสารวิชาการ ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal

39

พลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ เปนการเชื่อมโยงความรูที่หลากหลายและที่มีความสัมพันธกันมาสรางเปน
องคความรูใหมที่ไดรับการยอมรับ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่อาศัยประสบการณและการศึกษาคนควาเพิ่มเติมแลว
นํามาปรับปรุง เพื่อใหองคความรูนั้นมีความทันสมัย โดยพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ ประกอบดวย 1) ดานการ
สรางและแสวงหาความรู 2) ดานการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลและ 3) ดานการถายทอดความรูและการนําไปใชประโยชน
(พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547, น.43) ซึ่งหากองคกรมีการจัดการความรูดังกลาวก็จะสามารถนําความรูที่ไดจากการสราง
และแสวงหาความรู จากการรวบรวมขอมูลที่มีความทันสมัยและเปนปจจุบันนํามาถายทอดใหกับบุคลากรเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS เปนคุณลักษณะสวนบุคคลที่ประกอบไปดวยความรู
ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชีดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวน
การปฏิบัติงาน เพื่อใหผลการปฏิบัติงานสูงขึ้นกวาที่เคยปฏิบัติมา โดยศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ
GFMIS ประกอบดวย 1) ดานระบบการเบิกจายเงิน 2) ดานระบบการรับและนําสงเงิน 3) ดานระบบบัญชีแยกประเภทและ
4) ดานระบบสินทรัพยถาวร หากบุคลากรในหนวยงานมีศักยภาพดานการปฏิบัติงาน ก็จะทําใหหนวยงานมีกระบวนการ
ทํางานที่เปนระบบ สามารถนําความรูที่มีอยูภายในบุคคลหรือองคกรนําออกมาใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานยิ่งขึ้นไป (กระทรวงการคลัง, 2559, น.1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนกลุมมหาวิทยาลัยที่มีระบบการปฏิบัติงานดานขอมูลผานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน
โดยการเชื่อมโยงขอมูลเขาระบบโดยตรงผานเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนเกี่ยวของในระบบ
การทํางาน โดยสารสนเทศเขามามีบทบาทในการจัดการความรู ซึ่งทําหนาที่ในการสราง จัดเก็บ และเผยแพรความรู ทําให
หนวยงานในแตละสวนเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยน สะสมความรู ตลอดจนทําใหเกิดความรูใหมๆ เขามาเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทํางานจากเดิมที่เคยปฏิบัติมา คือการใชระบบมือ (Manual) มาเปนใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธของตัวแปรดังกลาว ภายใตสมมติฐาน
ที่วาพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการมีความสัมพันธกับศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดวยระบบ GFMIS
ของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลลัพธที่ไดจะใชเปนขอสนเทศในการจัดการความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององคกรตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่อศึก ษาความสัมพันธระหวางพลวั ตการจั ดการความรูเชิงบูรณาการ ประกอบดวย 1) ดานการสรางและ
แสวงหาความรู 2) ดานการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล และ 3) ดานการถายทอดความรูและการนําไปใชประโยชน กับ
ศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ประกอบดวย 1) ดานระบบการเบิกจายเงิน 2) ดานระบบ
การรับและนําสงเงิน 3) ดานระบบบัญชีแยกประเภทและ 4) ดานระบบสินทรัพยถาวรของเจาหนาที่การเงินและบัญชี
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความสําคัญของการวิจัย
1. เปนขอมูลในการเผยแพรความรูเชิงบูรณาการประกอบกับการพัฒนาองคความรูในการจัดการความรูดานตาง ๆ

40 วารสารวิชาการ ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal

2. เปนขอมูลพื้นฐานในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. เปนขอสนเทศและแนวทางในการปรับปรุงแกไข เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการความรูใหเกิดประสิทธิภาพ
ใหทันตอศักยภาพการดําเนินงานในปจจุบัน
4. เปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ ในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
รวมถึงดานการพัฒนาผูปฏิบัติงาน ตามการดําเนินงานตามระบบสารสนเทศทางการเงินของรัฐบาลในระบบ GFMIS ซึ่งเปน
การเพิ่มสมรรถนะใหกับตัวบุคคลและองคการในการใชสารสนเทศตอไปในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการวิจัย คือ เจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 38 แหง
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ คือพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ (Dynamic Knowledge Management Integrated)
โดยประยุกตแนวคิด พรธิดา วิเชียรปญญา (2547, น.43) ประกอบไปดวยดานการสรางและแสวงหาความรู (Knowledge
Creation and Acquisition) ดานการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Collecting and Storing the Data) ดานการถายทอด
ความรูและการนําไปใชประโยชน (Knowledge Transfer and Its Application)
2. ตัวแปรตาม คือศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดวยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (The Operation Potential of Financial and Accounting for GFMIS System) (กระทรวงการคลัง,
2559, น.1) ประกอบไปดวยดานระบบการเบิกจายเงิน (Account Payable) ดานระบบการรับและนําสงเงิน (Receive
Process) ดานระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ดานระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Assets)
สมมติฐานการวิจยั
พลวัตการจั ดการความรูเชิงบูรณาการมีความสัมพันธ กับศัก ยภาพการปฏิบัติงานการเงิ นและบัญชีดวยระบบ
GFMIS ของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 38 แหง
แบงเปน 7 กลุม รวมทั้งสิ้น 455 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดขนาดตัวอยาง
โดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 2553, 8-9) ใชวิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ
และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายโดยการจับสลากเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 455 คน
ใหเหลือเพียง 210 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเจาหนาที่การเงินและบัญชีที่ปฏิบัติ
งานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ ตอนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะผูวิจัยไดนํา
เครื่องมือไปทดลองกับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ดานความเที่ยงตรง คา IOC เทากับ 0.8 จํานวน 3 ขอ
และคา IOC เทากับ 1.0 จํานวน 27 ขอ และดานความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม เทากับ 0.90 โดยได
แบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมด จํานวน 210 ชุด
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3. การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป พบวาเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 31-40 ป
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาดานการบัญชี มีประสบการณ การทํางานในตําแหนงปจจุบัน 11 ป ขึ้นไป
สวนใหญปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ผลการวิเคราะหพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล และดานการถายทอด
ความรูและการนําไปใชประโยชน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม
พลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ
1. ดานการสรางและแสวงหาความรู
2. ดานการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
3. ดานการถายทอดความรูและการนําไปใชประโยชน
เฉลี่ย

4.25
4.27
4.21
4.24

ระดับการปฎิบัติ
S.D
แปลผล
0.646
มาก
0.629
มาก
0.714
มาก
0.663
มาก

จากตารางที่ 1 พบวาเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ
โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้
ดานการรวบรวมและจัดเก็บขอ มู ล ดานการสรางและแสวงหาความรู และดานการถ ายทอดความรูและการนํ าไปใช
ประโยชน
3. ผลการวิเคราะหศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ของเจาหนาที่การเงินและบัญชี
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานระบบการเบิกจายเงิน ดานระบบการรับและนําสงเงิน ดานระบบ
บัญชีแยกประเภท และดานระบบสินทรัพยถาวร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวม
ศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS
1.
2.
3.
4.

ดานระบบการเบิกจายเงิน
ดานระบบการรับและนําสงเงิน
ดานระบบบัญชีแยกประเภท
ดานระบบสินทรัพยถาวร
เฉลี่ย

4.38
4.40
4.16
4.03
4.24

ระดับความคิดเห็น
S.D
0.745
0.664
0.731
0.837
0.744

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 เจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ดวยระบบ GFMIS โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยดังนี้ ดานระบบการรับและนําสงเงิน ดานระบบการเบิกจายเงิน ดานระบบบัญชีแยกประเภท และดานระบบ
สินทรัพยถาวร
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการกับศักยภาพการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีดวยระบบ GFMIS ของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบ
พหุคูณ (Multiple Correlation Analysis)
ตารางที่ 3 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการกับศักยภาพการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตัวแปร
การสรางและแสวงหาความรู
การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
การถายทอดความรูและ
การนําไปใชประโยชน

ดานระบบการเบิก ดานระบบการรับ
จายเงิน
และนําสงเงิน
0.539 **
0.400 **
(0.000)
(0.000)
0.617 **
0.662 **
(0.000)
(0.000)
0.632 **
0.602 **
(0.000)
(0.000)

ดานระบบบัญชี
แยกประเภท
0.354 **
(0.000)
0.566 **
(0.000)
0.615 **
(0.000)

ดานระบบ
สินทรัพยถาวร
0.291 **
(0.000)
0.448 **
(0.000)
0.478 **
(0.000)

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 3 พบวาพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการมีความสัมพันธเชิงบวกกับศักยภาพการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลกับดานระบบการรับและนําสงเงิน (r=0.662) การถายทอด
ความรูและการนําไปใชประโยชนกับดานระบบการเบิกจายเงิน (r=0.632) และการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลกับดานระบบ
การเบิกจายเงิน (r=0.617) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธที่มีคาต่ําสุด คือ การสรางและแสวงหาความรูกับดานระบบ
สินทรัพยถาวร (r=0.291)
อภิปรายผล
1. เจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ โดยรวม ไดแก
ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลและดานการถายทอดความรูและการนําไปใชประโยชน
อยูในระดับมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ผูปฏิบัติงานจะตองเชื่อมโยงความรู
เกี่ยวกับระบบการเงินและบัญชี ความรูที่เกิดจากการเขารับการฝกอบรม การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง
ระเบียบและแนวปฏิบัติทางการเงินและบัญชีของกรมบัญชีกลาง โดยนําความรูที่มีความสัมพันธกันมาสรางเปนองคความรู
ใหม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่อาศัยประสบการณและการศึกษาคนควาเพิ่มเติมแลวนํามาปรับปรุงเพื่อใหความรูนั้นไดรับ
การยอมรับ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรวบรวม และการจัดเก็บความรูไวอยางเปนระบบ เพื่อให
สามารถคนหาและคืนความรูไดสะดวก ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
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ฉบับที่ 7 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง ไดกําหนดใหเจาหนาที่การเงินและบัญชี มีการสรางและแสวงหาความรูอยูเสมอ สอดคลองกับ
การศึกษาของพรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2554, น.72-75) พบวา สภาพการจัดการความรูของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวนตก มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ประกอบดวย 1) ดานองคประกอบการจัดการ
ความรู ไดแก ดานบุคคล ดานองคกร ดานการเรียน และดานเทคโนโลยี อยูในระดับมาก 2) ขั้นตอนการจัดการความรู
ไดแก การนําความรูไปใช การกําหนดความรู การติดตามและประเมินผล อยูในระดับมาก และ 3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ไดแก การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ การสรางความรู การแสวงหาความรู และการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ ไพวรรณ เทือกกอง (2552, น.59) พบวา 1) ความสัมพันธของกระบวนการจัดการ
ความรูกับประสิทธิภาพของการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางการเงินของรัฐบาลโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา กระบวนการจัดการความรู ดานการเผยแพรความรู ดานการใชความรู ดานการคนหาความรู ดานเวลา
และดานความโปรงใสอยูในระดับมาก สวนดานการสรางความรู ดานการประมวลผลความรู ดานความถูกตองของสารสนเทศ
และดานคาใชจาย พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยกระบวนการจัดการความรูมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศทางการเงินของรัฐบาลในระดับมาก
2. เจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ
GFMIS โดยรวมไดแกดานระบบการเบิกจายเงิน ดานระบบการรับและนําสงเงิน ดานระบบบัญชีแยกประเภทและดาน
ระบบสินทรัพยถาวรอยูในระดับมาก เพราะวา การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS นั้น เกิดจากการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชกับงานดานการเงิน การบัญชีและระบบเบิกจายภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหมี
ความสะดวก รวดเร็ว และใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลังและปรับทิศทางทางเศรษฐกิจใหสอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ สงผลใหเจาหนาที่การเงินและบัญชี จะตองมีการศึกษาและทําความ
เขาใจถึงเทคโนโลยีที่นํามาใชในระบบงาน GFMIS ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS
เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร สอดคลองกับการศึกษาของวิภัสรา รถทอง (2556, น.99-103) พบวา
1) ศักยภาพในการปฏิบัติงานการตามเกณฑการประเมินผลดานบัญชีของสวนราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด มีหนวยงาน
ที่สามารถดําเนินการตามเกณฑไดเพิ่มมากขึ้น และผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางานของ
ระบบเบิกจายเงินอยูในระดับมากที่สุด 2) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ ประกอบดวย ดานบุคคล ดานระบบสารสนเทศ และ
ดานการจัดการองคการ โดยปจจัยดานบุคคลและดานการจัดการองคการมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชีผานระบบ GFMIS ของสวนราชการจังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับ
การศึกษาของพรทิพย ไชยสมศรี (2550, น.112-119) พบวา 1) ผูประกอบการสํานักงานบัญชี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ
การมีศักยภาพการบริการจัดการโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการทํางานเปนทีม เชน กิจการมุงเนน
เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีในการทํางาน กิจการมุงเนนสงเสริมใหบุคลากรมีความไวเนื้อเชื่อใจ เคารพ
และใหเกียรติเพื่อนรวมงานอยางจริงใจ และกิจการใหความสําคัญกับบุคลากรโดยใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา เมื่อเกิด
ขอขัดแยงหรือวิกฤตในกิจการ เชน กิจการมุงเนนใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจ
กิจการมุงเนนใหบุคลากรทุก ระดับตั้งแต ผูบริหารจนถึงผูปฏิบัติงาน มีการเรียนรูงานอยูตลอดเวลา และกิจ การมุงเนน
สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับไดรับการเรียนรูเพื่อใชในการปรับปรุงตัวเองและพัฒนาการทํางาน 2) จากการวิเคราะห
ความสัมพันธและผลกระทบ พบวา 2.1) ศักยภาพการบริหารจัดการ ดานการเรียนรูมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก
กับผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา 2.2) ศักยภาพ
การบริหารจัดการ ดานการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนิน งานโดยรวม ดานลูกคา
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ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา และ 2.3) ศักยภาพการบริหารจัดการ ดานการสรางเครือขายทาง
ธุรกิจมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ดานการเงิน และดานการเรียนรูและพัฒนา
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการกับศักยภาพการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีดวยระบบ GFMIS ของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา พลวัตการจัดการความรูเชิง
บูรณาการ ไดแก ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลและดานการถายทอดความรูและการ
นําไปใชประโยชนมีความสัมพันธเชิงบวกกับศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ไดแก ดานระบบ
การเบิกจายเงิน ดานระบบการรับและนําสงเงิน ดานระบบบัญชีแยกประเภทและดานระบบสินทรัพยถาวรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ การรวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูลกับดานระบบการรับและนําสงเงิน การถายทอดความรูและการนําไปใชประโยชนกับดานระบบการเบิกจายเงิน และ
การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลกับดานระบบการเบิกจายเงิน เพราะวา เจาหนาที่การเงินและบัญชีจะตองมีการรวบรวม
เอกสาร ขอมูลทางการเงินและบัญชีใหเปนหมวดหมู จําแนกเปนประเภทเอกสารการรับเงิน เอกสารประเภทนําสงเงิน และ
เอกสารประเภทการจายเงิน เพื่อใชประกอบการบันทึกลงในระบบ GFMIS ซึ่งชวยใหระบบการรับและการเบิกจายเงินมี
ความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มขึ้น และเอกสารดังกลาวยังตองเก็บไวรอการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวน
การปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี มีขั้นตอนที่ซับซอน เจาหนาที่การเงินและบัญชี จึงจําเปนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
เพื่อใหมั่นใจวา ไดปฏิบัติครบถวนตามขั้นตอน กระบวนงานเรียบรอยแลว รวมทั้งใหเจาหนาที่การเงินและบัญชี ผูปฏิบัติ
งานใหม ไดศึกษา เรียนรู และมีการถายทอดความรูภายในองคกร และภายนอกองคกร นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานที่เกิด
ความชํานาญแลว หนวยงานสามารถจัดระบบงานใหม หากพบวามีการทํางานที่ซ้ําซอนได เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูปฏิบัติ
งานทางการเงินและบัญชี การจัดการความรูเชิงบูรณาการใหเกิดเปนรูปธรรมนั้น ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายใน
องคกร ซึ่ง ประภาพรรณ อุนอบและพรธิดา วิเศษศิลปานนท (2555, น.18-20) ไดกลาวไววา การที่ผูบริหารจะนําแนวคิด
ของการจัดการความรูมาประยุกตใชภายในองคกรของตนใหเกิดผลสําเร็จ ตองประกอบไปดวย บุคลากรในการจัดการ
เรียนรู (People) กระบวนการจัดการความรู (Process) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (In formation Technology-IT)
การที่คนในองคกรสามารถเรียนรูจากสิ่งตางๆ และสามารถนําความรูนั้นไปใชตัดสินใจในการทํางานโดยการเรียนรูและ
สรางความรูใหมขึ้นมาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเพิ่มพูนความรูขององคกรอยูเสมอ สงผลใหบุคลากรในองคกรสามารถ
ทํางานไดเต็มศักยภาพ สอดคลองกับการศึกษาของ จิตติมา โชคสงวน (2553, น.131-133) พบวา 1) ความรูความสามารถ
ทางดานบัญชีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ดานความถูกตองแมนยํา ดานความโปรงใส ดาน
ความประหยัดคาใชจาย ดานความรวดเร็วทันเหตุการณ ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
เจาหนาที่การเงินและบัญชี มีความรูความสามารถทางดานบัญชีจะทําใหการทํางานมีความถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น เนื่องจาก
ความรูความสามารถทางดานบัญชีเปนความรูที่นักบัญชีตองมีเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งการบริหารงานการเงินการคลัง
ภาครัฐ เปนการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมและวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูปฏิบัติงานมีความรูความสามารถ
ทางดานบัญชีมากเทาไร การทํางานก็จะถูกตองแมนยํามากขึ้นเทานั้นสอดคลองกับการศึกษาของ กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล
(2557, น.134) พบวา ความรูที่ใชในการทํางานนั้น จะถูกสรางขึ้นโดยผูปฏิบัติงานหรือกลุมผูปฏิบัติงานเอง ซึ่งอาจสรางขึ้น
จากการเลือกเอาความรูเชิงทฤษฎีหรือความรูจากภายนอกมาปรับแตงเพื่อการใชงานหรือสรางขึ้นโดยตรงจากประสบการณ
ในการทํางานก็ได ดังนั้น ความรูที่จะนํามาใชเพื่อให องคก ารบรรลุตามเปาหมายนั้น จําเป นจะตองมีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการจัดการความรูอยางเปนระบบ ทั้งนี้ การจัดการความรูไมใชศาสตรของการพัฒนาองคการที่มีเฉพาะการใช
เทคโนโลยีและเครือขายแตเพียงอยางเดียวอีกตอไป แตไดกลายเปนศาสตรใหมที่องคการชั้นนําทั่วโลก ไมเวนแมแตใน
สถานศึกษา ก็ไดมีการนําเทคนิคการจัดการความรูไปปรับใชในสถานศึกษาของตนเอง เพื่อพัฒนาการเพิ่มพูนศักยภาพของ
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ผูปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มการบริการขององคการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากเราใชกระบวนการจัดการ
ความรู เพื่อคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศโดยใชกิจกรรมเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหงายตอการคนพบวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ และเมื่อบุคลากรมีวิธีที่ปฏิบัติเปนเลิศแลวนั้น ก็จะทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ และทายที่สุดจะทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานอีกดวย
แตพบวา พลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ ดานการสรางและแสวงหาความรูมีความสัมพันธกับศักยภาพการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดวยระบบ GFMIS ดานระบบสินทรัพยถาวรในระดับต่ําเนื่องจากสินทรัพยถาวรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีจํานวนมาก การบันทึกสินทรัพยถาวรและการควบคุมสินทรัพยจะดําเนินการนอกระบบ GFMIS แลวนําเขาระบบ
บัญชีดวยการ Interface ทําใหระบบบัญชีสินทรัพยถาวรยังตองจัดทําดวยบัญชีมือ แมวาเจาหนาที่การเงินและบัญชีจะได
เขารวมอบรมดานบัญชีสินทรัพยถาวร แตหากในองคกรไมมีการแตงตั้งกรรมการตรวจนับสินทรัพยในสิ้นป หรือไมมีการตัด
จําหนายสินทรัพยที่หมดอายุการใชงาน เสื่อมสภาพ หรือการจําหนายสินทรัพยตามระเบียบของทางราชการ สินทรัพย
ที่คงเหลือตามบัญชี ก็ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
จากผลการวิจัย พบวา พลวัตการจัดการความรูเชิงบูรณาการ ดานการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลนั้นมีความสัมพันธ
ที่สูงกับศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดวยระบบ GFMIS ดานระบบการรับและนําสงเงิน ดังนั้น ผูบริหารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรสนับสนุนใหเจาหนาที่การเงินและบัญชี ไดมีการจัดการความรู ดวยการสนับสนุนใหจัดทําคูมือ
และแผนปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม มีการเผยแพรใหบุคลากรภายในองคกรไดรับทราบอยางทั่วถึงรวมทั้งมีการรวบรวม
และจัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู เปนปจจุบัน เพื่อใหสะดวกในการนํามาบันทึกลงในระบบ GFMIS และเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบจากฝายตรวจสอบตอไปและใหความสําคัญกับการจัดทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร เพื่อกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เหมาะสม โดยมี การกํากับดู แล ใหมีก ารออกใบเสร็จรับเงินทุก รายการ และมีก ารจัดทํา
รายงานเงินสดคงเหลือประจําวันที่ไดจัดทําตามระเบียบเบิกจายเงินจากคลัง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับพลวัตการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชน ดานการบริหาร
งบประมาณ ระบบบัญชีตนทุน และระบบบริหารบุคคล มาเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้ อันจะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน และสงผลใหหนวยงานประสบความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐมากยิ่งขึ้น
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