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บทที ่1  
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 บทบาทส าคญัของมูลนิธินิมิตเอเชีย คือ ปรับปรุง พฒันา และขยายโอกาสการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตประชากรในภูมิภาคเอเชียอย่างทัว่ถึง ให้การช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส มีพนัธกิจในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัวผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาส ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจนสามารถพึ่งตนเองได้
ในท่ีสุด มุ่งเนน้การพฒันาเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั เพราะถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นก าลงัส าคญัใน
การพฒันาภูมิภาคเอเชียในอนาคต  

มูลนิธินิมิตเอเชีย (Asia’s Hope Foundation) เป็นองค์กรคริสเตียน มีว ัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุง พฒันา และขยายโอกาสการพฒันาคุณภาพชีวิตประชากรในภูมิภาคเอเชียอยา่งทัว่ถึง ให้การ
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส มีพนัธกิจในการพฒันาคุณภาพชีวติของเด็ก ครอบครัวผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาส ให้
มีความ เป็นอยู่ ท่ี ดี ข้ึนจนสามารถพึ่ งตนเองได้ใน ท่ี สุด  มุ่ ง เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เป็นส าคัญ เพราะถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียในอนาคต  
โดยมูลนิธิฯ ท างานร่วมกับผูน้ าชุมชนในการร่วมกันสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
ครอบคลุมการบริหารงานในภูมิภาคเอเชีย มูลนิธิฯ จึงไดแ้บ่งการบริหารงานออกเป็นรายประเทศทัว่
ภูมิภาคเอเชีย ส าหรับประเทศไทยไดรั้บการก ากบัดูแลโดยมูลนิธินิมิตเอเชียแห่งประเทศไทย  

มูลนิธิฯ ด าเนินงานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์การแสดงความรักเมตตาและ 
การช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตและการตอบสนองความตอ้งการของ
ผู ้ยากไร้ด้อยโอกาสด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนคริสตจักร และ 
ผูมี้จิตเมตตาทั้งหลายตลอดจนประชาสัมพนัธ์และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพนัธกิจของ
มูลนิธินิมิตเอเชียแห่งประเทศไทยปัจจุบนัมูลนิธินิมิตเอเชียแห่งประเทศไทยมีจ านวน 6 สาขาคือสาขา
ท่ี 1 ซ่ึงเป็นสาขาใหญ่ของมูลนิธินิมิตเอเชีย ตั้ งอยู่เลขท่ี 266 หมู่  12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่และสาขาท่ี 2, 3, 4 อยู่บริเวณใกลเ้คียงนิมิตเอเชียสาขาท่ี 1 ในต าบลเชิงดอย จ.เชียงใหม่ 
ส่วนสาขาท่ี 5 จะเป็นสาขาน ้ าพุ ร้อนสันก าแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และสาขาท่ี 6 ตั้ งอยู่ท่ี  
อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย ตามล าดบั 

 ปัจจุบนัเด็กท่ีตอ้งการความช่วยเหลือมีจ านวนเพิ่มข้ึน  และอยู่กระจายหลายพื้นท่ีท าให้ใน
อนาคตมีโอกาสขยายสาขาของมูลนิธิเพิ่มข้ึนอีกดว้ย มูลนิธิจึงจ าเป็นตอ้งหาช่องทางในการถ่ายทอด
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องคค์วามรู้ในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณจากพนกังานมูลนิธิฯ ท่ีมีความ
เช่ียวชาญไปยงัพนกังานผูป้ฏิบติังานในทุกสาขา การศึกษาวิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการจดัการความรู้เร่ือง
แนวทางการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชีย กรณีศึกษาการ
จดัการโดยใช้คู่มือความรู้ เพื่อให้ผูท่ี้ เข้ามาท างานในมูลนิธิฯ สามารถปฏิบัติงานด้านการเสนอ
งบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณได ้จากการศึกษาบริบทขององคก์รยงัไม่พบการจดัเก็บ
รวบรวมองคค์วามรู้ส าคญัน้ี และในขณะเดียวกนัผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการเสนองบประมาณมีจ ากดั 
ซ่ึงองค์ความรู้น้ีมีความจ าเป็นต่อองค์กรและผูท่ี้เขา้มาท างานในสายงานมูลนิธินิมิตเอเชีย แต่ด้วย
ขอ้จ ากดัดา้นเวลาผูเ้ช่ียวชาญจึงไม่มีโอกาสจะถ่ายทอดงานใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานโดยตรง 

จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดว้า่เด็กขาดโอกาส ไม่ไดรั้บสิทธิเสรีภาพ ความคุม้ครอง ตามท่ีพึง
จะไดรั้บถูกจ าแนกออกเป็นหลายกลุ่ม บางกลุ่มปัญหาเกิดจากความยากจน สภาพสังคม ความเป็นอยู่
ของครอบครัว บางกลุ่มถูกล่วงละเมิดสิทธิโดยคนในสังคมซ่ึงเป็นผูใ้หญ่ หรือแม้กระทั่งคนใน
ครอบครัวเอง อีกกลุ่มท่ีไดรั้บความสนใจพิจารณาเป็นพิเศษ คือเด็กในชนกลุ่มนอ้ย เด็กเหล่าน้ีเกิดจาก
พอ่แม่ซ่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ย บางจ าพวกเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ หรือแรงงานต่างดา้วซ่ึงอพยพเขา้มาใน
เมือง โดยบางกรณีอาจเป็นการลกัลอบเขา้เมืองอยา่งผิดกฎหมาย เม่ือไม่มีสัญชาติไทย เด็กเหล่าน้ีก็จะ
ไม่ได้รับความคุม้ครองในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศไทย ไม่มีโอกาสเขา้ถึงทั้งทางการศึกษา 
การแพทย ์การบริหารของหน่วยงานรัฐ และความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ ซ่ึงจดัเป็น
ประเด็นส าคญัท่ีสมควรจะมีผูดู้แล อุปการะ หรือให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ให้เด็กและเยาวชน
เหล่าน้ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีในสังคม ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในสังคมในท่ีสุด 

 ปัจจุบนัเด็กท่ีอยูใ่นความดูแลของมูลนิธิฯ มีทั้งหมด 187 คน ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี แหล่ง
เงินทุนสนับสนุนหลกัไดม้าจากมูลนิธินิมิตเอเชียต่างประเทศ  เพื่อมาบริหารจดัการในการดูแลเด็ก
และเยาวชนดงันั้นการบริหารจดัการดา้นการเงินภายในมูลนิธินิมิตเอเชียจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท  าให้
มูลนิธินิมิตเอเชียคงอยูเ่พื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ภาระงานท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง
คือการเสนอของบประมาณเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจดัการภายในองค์กร ซ่ึงกรรมการประจ า
สาขาใหญ่และหวัหนา้ฝ่ายประสานงานระหวา่งประเทศของมูลนิธินิมิตเอเชียแห่งประเทศไทยท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาดูแลงานในสาขาประเทศไทยเป็นผูเ้สนอ
ของบประมาณ โดยจะรับข้อมูลเด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือจากผูน้ าชุมชน และท าการเสนอ
งบประมาณเพื่อบริหาร จดัการ ควบคุม ดูแลเด็กเป็นรายบุคคลในแต่ละเดือนไปยงัคณะกรรมการ
ต่างประเทศ ในส่วนของส่ิงของท่ีแต่ละสาขาตอ้งการในแต่ละเดือน กรรมการประจ าสาขาใหญ่ของ
มูลนิธิฯ จะท าการรวบรวมรายการจากพ่อบ้านแม่บ้านของแต่ละสาขา และน าเสนอไปยัง
คณะกรรมการต่างประเทศเพื่อขอรับการอนุมติังบประมาณส าหรับน ามาใชบ้ริหารงานในมูลนิธิฯ ซ่ึง
บ่อยคร้ังท่ีมกัเกิดความล่าชา้ในการด าเนินการ ซ่ึงในบางกรณีอาจเกิดจากการท่ีผูเ้สนอของบประมาณ
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มิไดอ้ธิบายรายละเอียดในเชิงลึกของปัญหาท่ีเด็กประสบพบเจออย่างละเอียด บางกรณีไม่ได้แสดง
รายการส่ิงจ าเป็นท่ีเด็กมีความตอ้งการ และในบางกรณีพบวา่ผูเ้สนอของบประมาณมิไดมี้คู่มือส าหรับ
ใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการยืน่เสนอขออนุมติังบประมาณ ส่งผลให้เรียงล าดบัก่อนหลงัความส าคญัใน
เขตขอ้มูลท่ีน าเสนอได้ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถ้วน เม่ือคณะกรรมการต่างประเทศพิจารณาจึงเกิด
ความสับสน และความเขา้ใจผดิท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง 

งานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน
คริสตจกัร และผูมี้จิตเมตตาทั้งหลายตลอดจนประชาสัมพนัธ์และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
พนัธกิจของมูลนิธินิมิตเอเชียแห่งประเทศไทย ซ่ึงท่ีผ่านมากระบวนการในการเสนองบประมาณจะ
ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1)  ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เพื่อแสวงหาสาเหตุแห่งปัญหา แนวทางแก้ไข และความ
ตอ้งการในจุดประสงคข์องโครงการ 
  2)  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล เป็นขั้นตอนเพื่อพิสูจน์ข้อบ่งช้ีว่าในจุดประสงค์ของ
โครงการดงักล่าว มีแนวโน้มสัมฤทธ์ิผลหรือไม่ อย่างไร ด าเนินการเพื่อใคร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคือ
ใคร ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการมีอะไรบา้ง 
  3)  ขั้นตอนการกรอกขอ้มูล เป็นขั้นตอนการระบุรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้ร่วม
โครงการจากนั้นเรียบเรียงเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาจากต่างประเทศ 
  4)  ขั้นตอนการอนุมัติ เป็นขั้นตอนท่ีคณะกรรมการพิจารณาจากต่างประเทศจะร่วมกัน
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ โอกาสสัมฤทธ์ิผลของโครงการ ซ่ึงผลจากการพิจารณา
จ าแนกไดเ้ป็น 2 แนวทาง คือ 
  4.1)  พิจารณาอนุมติั เจา้หน้าท่ีผูด้  าเนินโครงการและผูเ้ก่ียวขอ้งจะด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นโครงการต่อไป 
  4.2)  พิจารณาไม่อนุมติัเจา้หน้าท่ีผูด้  าเนินโครงการและผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งสืบราคาเพื่อ
เสนออีกคร้ัง ส าหรับโครงการจะตอ้งกลบัไปอยูใ่นขั้นตอนของการตรวจสอบตามขอ้ (2) และด าเนิน
ตามระเบียบต่อไป 
 ภายหลงัจากการรับงบประมาณเรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการรายงานผลการใช้งบประมาณของ
มูลนิธิฯ ดว้ยการท าประวติัเก่ียวกบัพฒันาการเด็กแต่ละคนภายในร้ัวมูลนิธินิมิตเอเชียต่อผูส้นบัสนุน
งบประมาณของมูลนิธิฯ 
 ทั้งน้ี ในแต่ละปีในการด าเนินการของมูลนิธิฯ จะตอ้งท าการจดัท าแผนงานในรูปแบบของ
โครงการท่ีจะท าในแต่ละปีตามขั้นตอนต่าง ๆ ขา้งตน้ เพื่อจดัท าเป็นโครงร่าง (Proposal) เพื่อเสนอ
งบประมาณไปยงัผูใ้ห้ทุนยงัต่างประเทศ ทั้งน้ี ผูใ้ห้ทุนจะพิจารณาถึงรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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ความสมเหตุสมผลของการใชง้บประมาณ และความจ าเป็นในกิจกรรม ซ่ึงท่ีผา่นมาทางมูลนิธิฯ มกัจะ
ประสบปัญหาท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
  ประการท่ีหน่ึง งบประมาณท่ีขอไปไม่ได้รับการอนุมัติ เพราะไม่มีการแจกแจงราย 
ละเอียดท่ีจ าเป็น 
  ประการท่ีสอง  โครงการได้รับการอนุมติั แต่ถูกตดัทอนงบประมาณจนเม่ือถึงเวลา
ด าเนินกิจกรรมแลว้งบประมาณท่ีไดไ้ม่เพียงพอ 

 ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาทั้งสองประการขา้งตน้ คือ เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญในการเสนอ
งบประมาณติดภารกิจ ลากิจ โดนโยกยา้ยต าแหน่งหรือหน้าท่ีอ่ืน ๆ บางท่านเกษียณงานออกไป 
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงสั่งการต่อบุคลากรในมูลนิธิฯ ในการด าเนินการเป็นผูเ้ขียนเสนองบประมาณ
แทนผูเ้ช่ียวชาญในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณ ซ่ึงเม่ือด าเนินการแล้ว
พบว่าไม่สามารถจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อการจดัท าโครงร่างอย่างเพียงพอรอบดา้น จึงท าให้โครง
ร่าง (Proposal) ท่ีจดัท าข้ึนไม่สมบูรณ์ และส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ซ่ึงตอ้ง
พึ่งพาแหล่งทุนจากผูส้นบัสนุนกลุ่มดงักล่าวเป็นหลกั ดงันั้น การจดัท าโครงร่าง (Proposal) ท่ีสมบูรณ์
จึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัอยา่งยิง่ และจ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในงานดงักล่าวมาเป็นผูจ้ดัท า 
 อยา่งไรก็ตาม ปัญหาส าคญัคือผูป้ฏิบติังานท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นน้ีมีอยูน่อ้ย และบ่อยคร้ัง
ถูกโยกยา้ยไปท าหน้าท่ีอ่ืน ๆ จึงท าให้ผูเ้ข้ามาท าหน้าท่ีน้ีแทนขาดประสบการณ์ น าไปสู่ความไม่
สมบูรณ์ของโครงร่าง (Proposal) ในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณของ
มูลนิธิฯ 
 จากปัญหาดงักล่าว การวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าคู่มือปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน
ในการด าเนินงานการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชีย 

ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงแนวทางการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้
งบประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชียกรณีศึกษาการจดัการโดยใชคู้่มือความรู้ รวมตลอดถึงจุดเด่นและจุด
ดอ้ยของคู่มือความรู้ท่ีไดก้  าหนดข้ึนส าหรับใชเ้ป็นตวัช้ีวดั ซ่ึงจะเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
หรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหไ้ดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงให้ดียิง่ข้ึน ทั้งน้ี เพื่อจะไดน้ าคู่มือท่ีผา่นการ
สังเคราะห์ขอ้มูลแลว้น าไปใชเ้ป็นตน้แบบในการยืน่เสนอของบประมาณต่อไป 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการเลือกผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่านท่ีด ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการมูลนิธินิมิตเอเชียแห่งประเทศไทยและหวัหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการมูลนิธินิมิเอเชียในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นผูต้ดัสินใจสุดทา้ยในการ
อนุมติังบประมาณ ดว้ยประสบการณ์ในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณ ท่าน
ไดแ้นะน าผูช้  านาญการหรือผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งอีก 7 ท่าน เพื่อท าการจดัการความรู้ตามทฤษฏีวงจร
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ความรู้ (SECI Model) ของ Nonaka ซ่ึงแนวคิดทฤษฏีน้ีเป็นการบริหารความรู้โดยการถ่ายทอดจากคน
สู่คนเป็นแนวคิดการไหลเวียนของความรู้ท่ีไม่ มี ท่ี ส้ินสุดระหว่างความรู้ภายในตัวคน  (Tacit 
Knowledge) ท่ีผา่นประสบการณ์การปฏิบติัจนเกิดความช านาญเร่ือย ๆ และความรู้ภายนอก (Explicit 
Knowledge) ท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นต าราคู่มือผสมผสานกนัเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามทฤษฏีวงจรความรู้ 
(SECI Model) จาก  Socialization เป็นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้, Externalization เป็นการดึง
ความรู้ออกมาเป็น  Explicit Knowledge, Combination เป็นการรวบรวมความรู้และ  Internalization 
เป็นการน าความรู้จาก Explicit Knowledge กลบัเขา้ไปเป็นความรู้ Tacit Knowledge ซ่ึงปัจจุบนัมูลนิธิ
ยงัขาดคูมื่อในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณ การศึกษาวจิยัจึงไดใ้ชห้ลกัการ
วศิวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) ช่วยในการจดัเก็บความรู้ โดยสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อจบั
ความรู้  จากนั้นน าความรู้มาวิเคราะห์ความรู้  สังเคราะห์ความรู้ โดยใช้เคร่ืองมือตามมาตรฐานการ
วิเคราะห์ของกระบวนการ CommonKADS และจดัเก็บความรู้ในรูปแบบของคู่มือท่ีประกอบไปดว้ย
การไหลของงาน (Work flow) เอกสารท่ีระบุถึงวิธีการท างานแต่ละขั้นตอนให้ส าเร็จ เอกสารท่ีใช้
อ้างอิงเพื่อขอเสนองบประมาณ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาเม่ือพบเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ ต่อผู ้ท่ีท  างาน เก่ียวกับการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณ  
นอกเหนือจากนั้นเม่ือผูเ้ช่ียวชาญท่ีท างานครบวาระตอ้งลาออกจากองคก์รไป การจดัเก็บความรู้น้ียงัคง
เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาใหแ้ก่คนในองคก์รไดเ้รียนรู้ 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.  เพื่อท าการจดัการความรู้ดา้นการด าเนินการในงานการเสนองบประมาณและรายงานผล
การใช้งบประมาณ โดยใช้กระบวนการ CommonKADS มาใช้ในการสกัดความรู้ และสังเคราะห์ 
ออกมาเป็นองคค์วามรู้ 
 2.  เพื่อเรียบเรียงออกมาเป็นคู่มือปฏิบติังาน ส าหรับใชใ้นการถ่ายทอดแก่ผูป้ฏิบติังาน 
 
1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำวจัิย 

  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อจดัเก็บองคค์วามรู้ท่ีไดม้าจากผูเ้ช่ียวชาญของมูลนิธินิมิต
เอเชีย ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณในงาน
ตลอดทั้งปีของมูลนิธิฯ โดยเสนองบประมาณไปยงัคณะกรรมการต่างประเทศ  การศึกษาวิจยัจึงใช้
วธีิการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ ดงันั้นขอบเขตในการศึกษามีดงัน้ี 
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 1.3.1  เกณฑ์ในกำรคัดเลอืกผู้เช่ียวชำญ  
   การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการจดัการความรู้ดา้นการด าเนินการในกิจกรรมเพื่อจดัท าโครง
ร่าง (Proposal) ส าหรับการเสนองบประมาณของโครงการต่าง ๆ ท่ีมูลนิธิฯ ตอ้งด าเนินการภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงประกอบไปดว้ยโครงการทั้งส้ิน 14 โครงการ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 โดยจะท าการ
คดัเลือกโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมูลนิธิฯ มากท่ีสุด เพื่อมาจดัท าเป็นคู่มือ
ปฏิบติังานในขั้นตน้ ซ่ึงจะคดัเลือกจากโครงการท่ีมีความส าคญั และมักมีปัญหาในการขออนุมติั
งบประมาณ ดงันั้นผูเ้ช่ียวชาญในการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งมีระยะเวลาท างานในมูลนิธิฯ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะงานท่ีคลา้ยกบัมูลนิธิฯ มาไม่น้อยกวา่ 3 ปี และผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดม้าจากการ
คดัเลือกของผูเ้ช่ียวชาญในพนักงานมูลนิธิฯ ท่ีมีความเก่ียวข้องต่องานการเสนองบประมาณและ
รายงานผลการใชง้บประมาณ 

 1.3.2  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
  เน่ืองจากมูลนิธิฯ มีงานท่ีจ าเป็นตอ้งเสนองบประมาณจากต่างประเทศหลายรายการดงั
แสดงในตารางท่ี 1.1 
 
ตำรำงที ่1.1 กจิกรรมงำนทีจ่ ำเป็นต้องเสนองบประมำณจำกต่ำงประเทศในรอบปีของมูลนิธิฯ 

กจิกรรมงำนทีจ่ ำเป็นต้องของบประมำณจำกต่ำงประเทศในรอบปีของมูลนิธิฯ 

 งานเสนอรายงานงบประมาณเปิดเทอม 
 รายงานงบการเงินเดือนท่ีผา่นมา 
 งานจดัท ารายงานผลการใชง้บประมาณเด็กก าพร้า เจา้หนา้ท่ีพนกังาน 
 กระจายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีเดินเร่ืองโรงเรียน 
 เสนอรายงานงบกีฬา ดนตรี เพื่อจดักิจกรรม 
 การจดัแข่งกีฬาและประกวดดนตรี 
 เสนองบทศันศึกษา 
 พาเด็กก าพร้าและเจา้หนา้ท่ีพนกังานไปทศันศึกษา 
 เสนอรายงานงบเพื่อท าคริสตม์าสการ์ด 
 การประชุมมอบหมายงาน 
 การจดัท าคริสตม์าสการ์ด 
 เสนอรายงานงบจดัวนัคริสตม์าส 
 จดังานวนัคริสตม์าส 
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ตำรำงที ่1.1 กจิกรรมงำนทีจ่ ำเป็นต้องเสนองบประมำณจำกต่ำงประเทศในรอบปีของมูลนิธิฯ (ต่อ) 
กจิกรรมงำนทีจ่ ำเป็นต้องของบประมำณจำกต่ำงประเทศในรอบปีของมูลนิธิฯ 

 เสนอรายงานงบวนัปีใหม่ 
 การจดังานปีใหม่ 
 การจดัท ารายงานประจ าปีและภาษีส่งอ าเภอและการจดัท าประกนัสังคมยืน่ศาลากลาง 

 
 ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษากระบวนการท างานของมูลนิธินิมิตเอเชีย พร้อมส ารวจความรู้
ความเขา้ใจในการเสนองบประมาณและกระบวนการท างานในการเสนองบประมาณของมูลนิธินิมิต
เอเชีย โดยการสัมภาษณ์คณะผูบ้ริหารมูลนิธินิมิตเอเชียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการรับงบประมาณ เพื่อท า
การส ารวจงานท่ีส าคญัต่อการเสนองบประมาณของมูลนิธิฯ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานใน
มูลนิธิมากท่ีสุด หากล่าช้าหรือไม่ส าเร็จ จะส่งผลกระทบต่อมูลนิธิฯ แล้วน างานดังกล่าวมา
ท าการศึกษาจบัความรู้ในการบริหารการด าเนินงานของมูลนิธินิมิตเอเชีย ปัญหาท่ีพบและแนว
ทางแกไ้ขปัญหา 
 ปัญหากระบวนการด าเนินการตลอดทั้งปีของมูลนิธินิมิตเอเชียท่ีท าการศึกษานั้น เก่ียวเน่ือง
กบัการเพิ่มโอกาสในการไดรั้บอนุมติังบประมาณ และวิเคราะห์องคค์วามรู้ในแต่ละกระบวนการเป็น
ขั้นตอน โดยการจบัองค์ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญให้ออกมาเป็นความรู้ท่ีชัดแจง้ (Explicit Knowledge) 
เพื่อน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาจดัท าเป็นคู่มือให้ผูใ้ชอ้งคค์วามรู้ (Knowledge Worker) ไดน้ า
ความรู้ไปใช ้โดยแยกเป็นประเด็นการศึกษาจากการด าเนินการสร้างกระบวนการท างาน (Work flow) 
ออกมาเป็นขั้นตอน แลว้ท าการจบัองค์ความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) ของผูเ้ช่ียวชาญออกมาเป็น
ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และใหอ้ยูรู่ปแบบของเอกสารความรู้ในคู่มือปฏิบติัการ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงได้ท าการจดัการความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญไปยงั
ผูป้ฏิบติังานในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชียโดยคู่มือ
ความรู้ ใช้หลักทฤษฎีวงจรความรู้ (SECI Model) โดยใช้วิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge 
Engineering) ท่ีมีเคร่ืองมือตามหลักกระบวนการ CommonKADS (Knowledge Analysis and Data 
Structuring) ซ่ึงประกอบด้วยการจบัความรู้ (Knowledge Capture) การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge 
Analysis) การสังเคราะห์ความ รู้  (Knowledge Synthesis) และการน าความ รู้ไปใช้  (Knowledge 
Utilization) มาบ ริห ารจัดก ารความ รู้ ฝั ง ลึ ก  (Tacit Knowledge) และความ รู้ชัดแจ้ง  (Explicit 
Knowledge) ท่ีเป็นองค์ความความรู้ท่ีจ  าเป็นของมูลนิธินิมิตเอเชีย เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
ดา้นการวจิยั สนบัสนุนการเรียนรู้แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ และประสบการณ์ดา้นการเสนองบประมาณ
และรายงานผลการใช้งบประมาณ  เข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน
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องคก์ร  เพื่อให้สามารถพฒันาองคค์วามรู้เร่ืองการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณ
ในอนาคต 
 
1.4  สถำนที่ทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล  

มูลนิธินิมิตเอเชีย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ (สาขา 1) 
 
1.5  ขอบเขตประชำกร 

 บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1.5.1 บุคคลภายในมูลนิธินิมิตเอเชีย 

   - ผูอ้  านวยการมูลนิธินิมิตเอเชีย (ผูเ้ช่ียวชาญและผูอ้นุมติังบประมาณ) 
   - หัวหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศมูลนิธินิมิตเอเชียประจ าประเทศไทย 

   (ผูเ้ช่ียวชาญและผูอ้นุมติังบประมาณ) 
  - บุคลากรมูลนิธินิมิตเอเชีย สาขาใหญ่ 1 คน(ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการเสนอ

งบประมาณ) 
  - บุคลากรมูลนิธินิมิตเอเชีย (สาขาย่อย) 5 คน (ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่อการ

เสนองบประมาณ) 
1.5.2 บุคคลภายนอก จ านวน 1 ท่าน 

  - ผูอ้  านวยการมูลนิธิอรุณสวสัด์ิ (ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตรวจสอบและ
รับรองความถูกตอ้งของโครงการส าหรับใชย้ืน่เสนอของบประมาณ) 

  
1.6 ขอบเขตระยะเวลำ 

 เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 
 
1.7 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำวจัิย 

 ในการวิจยัสามารถน าผลการวิจยัมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการ
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อมูลนิธินิมิตเอเชียและฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อการเสนองบประมาณและ
รายงานผลการใชง้บประมาณอยา่งเป็นรูปธรรมดงัน้ี 

1.7.1 ท าใหท้ราบแนวทางการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณของมูลนิธิ
นิมิตเอเชีย กรณีศึกษาการจดัการโดยใชคู้่มือความรู้ 
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1.7.2 มีคู่มือปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานในการจดัเตรียมโครงการเพื่อเสนองบประมาณและ
รายงานผลการใชง้บประมาณ 

1.7.3 ท าให้ทราบถึงต้นแบบการไหลของกระบวนการท างานในการเสนองบประมาณและ
รายงานผลการใชง้บประมาณแบบมาตรฐานของทุกสาขา ท่ีสะดวกต่อการใชง้านของผูใ้ช ้

1.7.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าคู่มือความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการเสนอ
งบประมาณในวาระต่างๆ ได ้ 

 
1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

มูลนิธิฯ หมายถึง  มูลนิธินิมิตเอเชีย 

งบประมาณ  หมายถึง  งบประมาณการรายรับจากผูส้นบัสนุนต่างประเทศ 

และรายจ่ายท่ีไดจ้ดัสรรไวส้ าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจะ
เกิดข้ึนของมูลนิธินิมิตเอเชีย 

รายงานการใชง้บประมาณ    หมายถึง  การรายงานพฒันาการของเด็กแต่ละคน เม่ือไดเ้ขา้มา
ใช้ชีวิตในร้ัวมูลนิธิฯ แล้วเจริญเติบโตในทิศทางใด
ต่อผูส้นบัสนุน โดยคณะกรรมการต่างประเทศเป็นผู ้
ก  าหนดเกณฑใ์นการจดัท ารายงานไว ้

Standard (Std.)  หมายถึง  แบบขอ้มูลมาตรฐานท่ีมูลนิธินิมิตเอเชียมี 

Form หมายถึง  แบบมาตรฐานการท างานเก่ียวกบังบการเงินใน  

  Microsoft Excel และ Microsoft Word 

Disorder (D.)  หมายถึง  ปฏิเสธโดยมีเง่ือนไข 

Case study (CA) หมายถึง  กรณีศึกษา 


