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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาคู่มือปฏิบติังานส าหรับการด าเนินการ
ในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชีย มีวตัถุประสงคเ์พื่อท า
การจัดการความรู้ด้านการด าเนินการในกิจกรรมการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้
งบประมาณ โดยใช้กระบวนการ CommonKADS ในการสกดัความรู้และสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์
ความรู้ เพื่อเรียบเรียงออกมาเป็นคู่มือปฏิบติังาน ส าหรับใชใ้นการถ่ายทอดแก่ผูป้ฏิบติังาน การศึกษา
คร้ังน้ีจึงท าการจดัการความรู้ จดัเก็บความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ และสร้างชุดความรู้ในรูปแบบของคู่มือ
เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานสะดวกในการเรียนรู้กระบวนการด าเนินงานการเสนองบประมาณและรายงานผล
การใชง้บประมาณของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

 มูลนิธินิมิตเอเชียแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคริสเตียน  ด าเนินการเพื่อการกุศลด้วย 
พันธกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัวผู ้ยากไร้ด้อยโอกาสให้ความเป็นอยู่ท่ี ดีข้ึน  
จนสามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นท่ีสุด โดยมุ่งเน้นการพฒันาเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั ซ่ึงทางมูลนิธิฯ 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะกรรมการพิจารณาทุนท่ีมีหน่วยงานระดมทุนในต่างประเทศ เพื่อใชใ้น
การดูแลสมาชิกของมูลนิธิฯ สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียน กิจกรรมต่างๆ และการด าเนินงานของ
มูลนิธิฯ ในการไดม้าของงบประมาณ ทางมูลนิธิฯ ตอ้งจดัท าแผนเสนองบประมาณและรายงานผลการ
ใช้งบประมาณแก่คณะกรรมการพิจารณาทุน และงานทั้งปีของมูลนิธิฯ ประกอบไปดว้ย  การเสนอ
รายงานงบประมาณเปิดเทอม จดัท ารายงานผลการใชง้บประมาณสมาชิกของมูลิธิฯ  กระจายงานให้
เจา้หน้าท่ีเดินเร่ืองโรงเรียน  เสนอรายงานงบกีฬา ดนตรี เพื่อจดักิจกรรม จดัแข่งกีฬาและประกวด
ดนตรี เสนองบทศันศึกษา พาเด็กก าพร้าและเจา้หนา้ท่ีพนกังานไปทศันศึกษา เสนอรายงานงบเพื่อท า
คริสต์มาสการ์ด ประชุมมอบหมายงาน ท าคริสต์มาสการ์ด เสนอรายงานงบจดัวนัคริสต์มาส จดังาน
วนัคริสตม์าส เสนอรายงานงบวนัปีใหม่ จดังานปีใหม่ จดัท ารายงานประจ าปีและภาษีส่งอ าเภอ และ
จดัท าประกนัสังคมยืน่ศาลากลาง ทั้งน้ีท่ีผา่นมาในการท าการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้
งบประมาณของมูลนิธิฯ ทุกฝ่ายจะตอ้งมีส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการรวบรวมขอ้มูลจดัท าแผนเสนอ
งบประมาณ ซ่ึงในส่วนของพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญก็จะสามารถท างานได้เร็ว แต่ในส่วนของ
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พนักงานท่ีขาดประสบการณ์หรือมีความรู้ในการจัดท าน้อยกว่านั้ น จะต้องท าการเรียนรู้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์เดิมมาก่อน ท าใหใ้นบางคร้ังก็เกิดความผดิพลาด และหากพนกังาน
ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งยา้ยไปท างานในส่วนงานอ่ืน เกษียณงานหรือลาออก ก็ท าให้องคค์วามรู้ต่าง ๆ 
ขาดตอน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณ 
ปัญหาดงักล่าวเกิดจากทางมูลนิธิฯ ไม่มีการรวบรวมองคค์วามรู้ในการเสนองบประมาณและรายงาน
ผลการใช้งบประมาณให้ออกมาเป็นรูปธรรม ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญไปสู่
ผูป้ฏิบัติงานรุ่นต่อไป และหลายคร้ังท าให้การด าเนินกิจกรรมมีปัญหา เช่น ต้องตัดกิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงออกเพราะงบประมาณท่ีเสนอไม่สอดคลอ้งต่อความเป็นจริงในการจดักิจกรรม เป็นตน้ 
การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้การเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้
งบประมาณท่ีจ าเป็นท่ีสุดของมูลนิธิฯ ให้เสมือนผูเ้ช่ียวชาญท าด้วยตนเองออกมาในรูปแบบคู่มือ
ปฏิบติังานท่ีมีเอกสารองคค์วามรู้ประกอบการด าเนินงาน 

การศึกษาคร้ังน้ี จึงท าการจดัการความรู้ดา้นการด าเนินการในกิจกรรมการเสนองบประมาณ
และรายงานผลการใชง้บประมาณ โดยการน าทฤษฏีวงจรความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาท่ีแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการในการจดัการความรู้ตามทฤษฏีวงจรความรู้ (SECI Model) ของ Nonaka ตามท่ีได้
แสดงในตารางท่ี 9 ซ่ึงใชก้ระบวนการ CommonKADS มาท ากการสกดัความรู้ และสังเคราะห์ ออกมา
เป็นองคค์วามรู้ ซ่ึงการจดัเก็บองคค์วามรู้เร่ืองการจดัการความรู้เพื่อพฒันาคู่มือปฏิบติังานส าหรับการ
ด าเนินการในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชียจาก
ผูเ้ช่ียวชาญภายในองค์กร และผูป้ฏิบติังานในองค์กรท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการเสนองบประมาณและ
รายงานผลการใชง้บประมาณของมูลนิธิฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่5.1 การน าทฤษฏีวงจรความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวจัิย 

ขั้นตอน กจิกรรม เคร่ืองมือ 
 
 
 

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน บทสัมภาษณ์แบบมีวาระ 

 
 
 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากบท
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญแบบมีวาระ 

CommonKADS 

 
 
 

ผลิตส่ือความรู้เพื่อเสนองบประมาณและ
รายงานผลการใชง้บประมาณ  

คู่มือ 

 
 
 

การตรวจสอบความถูกต้องของความ รู้  
(Knowledge Validation) 

การสอนกลบั (Teach Back) 

 
5.1.1  Socialization เป็นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้จากความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) 

สู่ความรู้ท่ีฝังลึก  (Tacit Knowledge) โดยผู ้วิจัยใช้บทสัมภาษณ์แบบมีวาระเป็นเคร่ืองมือในการ
สัมภาษณ์จบัความรู้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน โดยคดัเลือกจากงานท่ีทางมูลนิธิฯ ตอ้งท าตลอดทั้งปี พบวา่
ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มองว่ามี 4 งาน คือ 1) งานเสนองบประมาณของเด็กแต่ละรายก่อนเปิดเทอม 2) 
งานเสนองบประมาณจดักิจกรรมสันทนาการ 3) งานการเสนองบประมาณทศันศึกษา และ 4) การ
รายงานผลการใช้งบประมาณของมูลนิธิฯ ผ่านการจดัท ารายงานผลการใช้งบประมาณ ทั้ งน้ีองค์
ความรู้ส าคญัส าหรับงานทั้ง 4 ประกอบด้วย ความรู้ 5 ประเด็น คือ 1. การรวบรวมขอ้มูลรายการท่ี
จ าเป็นตอ้งซ้ือ  2. ตรวจสอบราคาสินคา้ตามรายการ 3. การวางแผนจดัซ้ือ 4. ขอความอนุเคราะห์ใน
การทศันศึกษา 5. การวางแผนจดัท ารายงานผลการใชง้บประมาณ เพื่อน าประเด็นความรู้ท่ีไดจ้ากบท
สัมภาษณ์ไปสู่การถอดองคค์วามรู้ท่ีฝังลึกในตวัผูเ้ช่ียวชาญออกเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ต่อไป 

 
 5.1.2  Externalization เม่ือได้ประเด็นความรู้ท่ีส าคญัจากกระบวนการแรก ขั้นตอนต่อมา
การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการถอดองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการ CommonKADS เข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัผูเ้ช่ียวชาญออกมาเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง ข้อดีคือ
การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ทคนิคการรวบรวมส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือเพื่อความง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูลรายการ

Socialization 
 

Internalizatio
n 

Externalization 

Combination 
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สินคา้ท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือ เทคนิคในการเจรจาต่อรองสินคา้ เพื่อให้ได้ราคาท่ีดีท่ีสุดในการเสนอไปยงั
คณะกรรมการผูพ้ิจารณาอนุมติังบประมาณในต่างประเทศ เทคนิคการจดัซ้ือ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
และติดตามการด าเนินการจดัซ้ือสินคา้ เทคนิคการเสนอโครงการทศันศึกษาต่อสถานท่ี เพื่อให้ไดรั้บ
สิทธิและบริการพิเศษจากสถานท่ีทศันศึกษา เทคนิครายงานผลการใช้งบประมาณของสมาชิกใน
มูลนิธิฯ เพื่อให้ไดว้นันดัหมายในการเขา้จดัท า วิธีการถ่ายภาพตามท่ีคณะกรรมการก าหนด วิธีถาม
ตอบให้ไดค้  าตอบท่ีมาจากเด็กอยา่งแทจ้ริง และวิธีกรอกขอ้มูลตามท่ีคณะกรรมการก าหนด เพื่อให้ทั้ง 
2 ฝ่ายเขา้ใจท่ีตรงกนั ซ่ึงเทคนิคทั้งหมดน้ีเป็นองค์ความรู้ส าคญัของมูลนิธิฯ ท่ีไดภ้ายหลงัจากการใช้
กระบวนการ CommonKADS ในการถอดความรู้ท่ีฝังลึกในตวัผูเ้ช่ียวชาญออกเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ 
 

5.1.3 Combination หลงัจากการถอดองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ CommonKADS เพื่อให้
ง่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้ไปยงัพนักงานของมูลนิธิฯ การศึกษาคร้ังน้ีจึงได้จัดท าคู่มือ
ปฏิบติังานท่ีมีเอกสารความรู้ประกอบ โดยเอกสารนั้นไดมี้การจ าแนกประเภทเอกสารเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) เอกสาร Work Instruction (WI) ท่ีอยูใ่นรูปแบบแผนผงัการไหลของกระแสงาน (Workflow) 
พร้อมกับค าอธิบายขั้นตอนการท างานตามแผนผงัการไหลของกระแสงาน (Workflow) เพื่อให้
ผูใ้ชง้านเขา้ใจในล าดบัของงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 2) เอกสารในการกรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นของมูลนิธิฯ 
(Form) ท่ีใชใ้นการท างานเก่ียวกบังบการเงิน เพื่อช่วยรวบรวมขอ้มูลโดยในเอกสารน้ีจะมีรายการท่ีได้
ซ้ือซ ้ าเป็นประจ าของทุกปีปรากฎในรายการแล้ว และง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลรายการสินค้าท่ี
จ  าเป็นตอ้งซ้ือ รวมทั้งประหยดัเวลาของผูท้  าการรวบรวมรายการสินคา้ท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือดว้ย 3) แบบ
ขอ้มูลมาตรฐานท่ีมูลนิธินิมิตเอเชียมี Standard (Std.) ได้จากการเก็บขอ้มูลจากเอกสารท่ีผ่านมาของ
มูลนิธิฯ เก่ียวกบัช่ือร้านคา้ร้านคา้ประจ าของมูลนิธิฯ จะปรากฏขอ้มูลร้านคา้ท่ีมูลนิธิฯ ไดท้  าการซ้ือ
ดว้ยเป็นประจ าในเอกสารน้ีทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลในเบ้ืองตน้ก่อนท าการจดัซ้ือ
สินคา้ต่าง ๆ และ 4) เอกสารกรณีศึกษา Case (CA) มาจากการสรุปเทคนิคและประสบการณ์ต่าง ๆ 
ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้พบกับปัญหาต่าง ๆ แล้ววิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นมาท าการ
รวบรวมแลว้สรุปลงในเอกสารน้ี ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีฝังลึกในตวัผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ท างานหรืออาจเป็นแนวทางในการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได ้การศึกษาคร้ังน้ีไดค้  านึงถึง
การใช้งานจริงของผูใ้ช้ให้สามารถด าเนินการไดเ้สมือนผูเ้ช่ียวชาญ จึงไดคู้่มือปฏิบติัการท่ีมีเอกสาร
ความรู้ใหม่ประกอบในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของผงัการไหลของกระแสงาน 
(Work flow) ซ่ึงเอกสารความรู้ทั้ ง 4 ประเภทท่ีประกอบอยู่ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนนั้น มี
รายละเอียดขอ้มูลดงัน้ี 
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 เน้ือหาในคู่มือปฏิบติังานประกอบดว้ย 
 ก)  เอกสารการไหลของกระแสงาน (Work flow)  

- WI001 กระบวนการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการเสนองบประมาณเปิดเทอม 
- WI002 กระบวนการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการเสนองบประมาณสันทนาการ 
- WI003 กระบวนการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการเสนองบประมาณทศันศึกษา 
- WI004 กระบวนการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท ารายงานผลการใชง้บประมาณ 

ข) เอกสารในการกรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นของมูลนิธิฯ 
- Form001 เอกสารตรวจสอบรายการท่ีจ าเป็นเพื่อเสนองบประมาณเปิดเทอม 
- Form002-1 เอกสารตรวจสอบรายการท่ีจ าเป็นงานสันทนาการ (ดนตรี) 
- Form002-2 เอกสารตรวจสอบรายการท่ีจ าเป็นงานสันทนาการ (กีฬา) 
- Form002-3 เอกสารตรวจสอบรายการท่ีจ าเป็นงานสันทนาการ (ศิลปะ) 
- Form003 เอกสารตรวจสอบรายการท่ีจ าเป็นเพื่อเสนองบประมาณทศันศึกษา 
- Form004 ตารางการวางแผนและมอบหมายงานการจดัซ้ือสินคา้ 
- Form005 โครงร่างโครงการเสนอทศันศึกษา เพื่อให้ผูจ้ดัท าใช้เป็นโครงร่าง ในการ

ยืน่เสนอ โครงการติดต่อสถานท่ีทศันศึกษา 
- Form006 ตารางสรุปนดัหมายการจดัท ารายงานผลการใชง้บประมาณ 
- Form007 ตารางบนัทึกขอ้มูลในการสอบถามท่ีตอ้งมีในรายงานผลการใชง้บประมาณ 

ค)  เอกสารท่ีใชป้ระกอบการท างานแต่ละขั้นตอนแบบมาตราฐาน  
- Std001 รายช่ือร้านคา้ท่ีมูลนิธิฯท าการจดัซ้ือเป็นประจ า 

ง) เอกสารเก่ียวกบักรณีปัญหาท่ีผูเ้ช่ียวชาญพบและวธีิการแกไ้ขปัญหา 
- CA001 กรณีศึกษาในการท าการต่อรองราคาสินคา้ 
- CA002 วธีิกรอกขอ้มูลราคางบประมาณในโปรแกรม Microsoft Office Excel 
- CA003 กรณีศึกษาหากเกิดการคดัลอก 
- CA004 กรณีศึกษาวธีิถ่ายภาพแบบสแน็ปช็อต 
- CA005 กรอบการเติมขอ้มูลเพื่อรายงานผลการใชง้บประมาณ 

 
5.1.4   Internalization  เป็นขั้นตอนท่ีผูใ้ช้องค์ความรู้ (Knowledge Worker) ทดลองใช้องค์

ความรู้ท่ีไดจ้ากคู่มือท่ีสร้างข้ึน หรือเป็นการตรวจองคค์วามรู้จากคู่มือท่ีไดส้ร้างข้ึน เพื่อให้องคค์วามรู้
ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากคู่ มือปฏิบัติการวนกลับมาเป็นองค์ความรู้ท่ี ฝังลึก  (Tacit 
Knowledge) ของผูใ้ชอ้งคค์วามรู้ (Knowledge Worker) จนน าไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
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ของทฤษฎี SECI Model โดยน าคู่มือปฏิบติังานไปท าการสอนกลบั (Teach back) กบัผูเ้ก่ียวขอ้งต่อ
งานทั้ ง 4 ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ วตัถุประสงค์เพื่อตรวจความครบถ้วน
สมบูรณ์ของคู่มือท่ีมีเอกสารความรู้ประกอบตลอดจนความยากง่ายในการใชถ่้ายทอดความรู้น้ีไปยงัผู ้
ปฏิบติัการ กบักลุ่มท่ีสองคือกลุ่มผูป้ฏิบติังานจริง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของความรู้ (Knowledge 
Validation) และสรุปผลความพึงพอใจของผูถู้กสอนกลบัทุกท่านท่ีมีต่อคู่มือปฏิบติังานท่ีสร้างข้ึนดงัน้ี 
 การศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ไดม้าซ่ึงส่ือองคค์วามรู้ในการจดัการความรู้เพื่อใชเ้สนองบประมาณ
และรายงานผลการใชง้บประมาณของมูลนิธินิมิตรเอเชียในรูปแบบคู่มือท่ีเหมาะสมต่อผูใ้ชอ้งคค์วามรู้ 
(Knowledge Worker) ตามเกณฑก์ารใชง้าน ดงัน้ี 

- จากคู่มือท่ีพฒันาข้ึนมาพบวา่ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยในคู่มือจะมีผงัการไหลของกระแสงานท่ี
บอกกระบวนการท างานของงานทั้ง 4 ในทุกขั้นตอนพร้อมอธิบายความ เพื่อผูใ้ช้องคค์วามรู้สามารถ
เรียนรู้ดว้ยตวัเองได ้และเขา้ใจในกระบวนการท่ีจะไดม้าของการอนุมติังบประมาณมูลนิธิฯโดยไร้ขอ้
สงสัยในแต่ละขั้นตอนของงาน 

- ในคู่มือท่ีได้ท าการพัฒนาข้ึนมานั้นให้ความสะดวกต่อการใช้งาน คือผูใ้ช้องค์ความรู้
สามารถน าเอกสารตรวจสอบต่าง ๆ และเอกสารวางแผนหรือมอบหมายงานท่ีผูว้ิจยัได้ท าการถอด
ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญออกมาไปใช้ไดท้นัทีเม่ือตอ้งการด าเนินงานนั้นๆ หากผูเ้ช่ียวชาญเกษียณงาน
หรือไม่สามารถจดัท างานใดงานหน่ึงใน 4 งานนั้น ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งสามารถจดัท างานไดเ้สมือน
ผูเ้ช่ียวชาญท า 

- และคู่มือท่ีได้ท าการพฒันาข้ึนมาน้ีสามารถเพิ่มโอกาสได้งบประมาณตามท่ีเสนอ เน่ืองจาก
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการถอดองคค์วามรู้การแกปั้ญหาของผูเ้ช่ียวชาญออกมาเป็นเอกสารกรณีศึกษาต่าง 
ๆ ท่ีผูเ้ช่ียวชาญประสบอยู่บ่อยคร้ังในงานนั้ นๆ เพื่อให้ผูใ้ช้องค์ความรู้สามารถศึกษาเป็นแนวทาง
ประกอบองคค์วามรู้ในตวั และสามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้จากกรณีศึกษาน้ีไดใ้นอนาคต หากประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกัน เช่น เอกสารกรณีการต่อรองราคาสินค้าเพื่อให้ได้ราคาท่ีดีท่ีสุดในการเสนอต่อ
คณะกรรมการ สามารถท าให้คณะกรรมการทราบถึงราคาท่ีแตกต่างจากทอ้งตลาดในขณะท่ีเป็นสินคา้
เดียวกนั จึงเป็นการเพิ่มโอกาสมากข้ึนในการรับอนุมติังบประมาณจากคณะกรรมการ เป็นตน้  

จากผลความพึงพอใจท่ีผูถู้กสอนไดใ้หค้วามเห็นออกมา พบวา่เอกสารท่ีไดพ้ฒันาข้ึนสามารถ
ตอบโจทยว์ตัถุประสงคข์องการท าเอกสารคู่มือปฏิบติังานไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ กล่าวคือ ประการ
ท่ี 1 ง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อพนกังานใหม่ท่ีจะเขา้มาปฏิบติังานในมูลนิธิฯ ความสะดวก
ต่อการใช้งานเพราะเอกสารคู่มือท่ีมีการจดัรูปแบบการอธิบายให้เขา้ใจไดง่้าย และสามารถเอาไปใช้
งานไดจ้ริง ทั้งน้ีเม่ือเอกสารเขา้ใจง่ายและใชง้านไดจ้ริงแลว้ ก็ช่วยลดความผิดพลาดหรือการประมาณ
การงบประมาณท่ีไม่แม่นย  าลงได ้ส่งผลดีต่อการด าเนินงานดา้นการเสนองบประมาณและรายการผล
ประกอบการ ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัของการด าเนินงานของมูลนิธิฯ การศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าผลท่ี
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ไดม้าประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อมูลนิธินิมิต
เอเชียต่อการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เอกสาร
ขอ้มูลและองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการดา้นการเสนองบประมาณและรายงานผล
การใช้งบประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชียท่ีเป็นขั้นเป็นตอน ถือเป็นตน้แบบส่ือการจดัการความรู้เพื่อ
การเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชีย โดยคู่มือปฏิบติังานท่ีมี
เอกสารความรู้ในกระบวนการด าเนินการทุกขั้นตอนท่ีมีองค์ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 
และง่ายต่อการเรียนรู้ ทั้ งน้ี คู่มือยงัมีเอกสารความรู้ท่ี เป็นต้นแบบส่ือการให้ข้อมูลในการเสนอ
งบประมาณแบบมาตรฐานของทุกสาขาท่ีสะดวกต่อการใชง้านของผูใ้ช ้ประกอบกบัการไดแ้นวทาง
ในการ พฒันาการจดัการความรู้ท่ีเกิดการสร้างความรู้จากการแปลงความรู้แบบฝังลึกในตวัคน ใหเ้ป็น
ความรู้ท่ีเปิดเผยในงานอ่ืนของมูลนิธิฯ ต่อไป 
 
5.2  อภิปรายผล 

จากการเก็บรวบรวมองคค์วามรู้ในกระบวนการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลท่ีได้รับ
จากการจดัการความรู้ดงัน้ี 

 
5.2.1 องค์ความรู้ใหม่จากการจัดการความรู้ 
การจดัการความรู้ดา้นการด าเนินการในกิจกรรมการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้

งบประมาณ โดยใชก้ระบวนการ CommonKADS มาใชใ้นการสกดัความรู้ และสังเคราะห์ ออกมาเป็น
องค์ความรู้ พบวา่ การใช้คู่มือความรู้ส าหรับเป็นแนวทางประกอบการด าเนินงาน ส่งผลให้ผูท่ี้ไม่มี
ประสบการณ์สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นระบบ เขา้ใจชดัเจนถึงส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัทั้งก่อนและหลงั
การเสนอของบประมาณ รวมทั้งสามารถน าไปใชใ้นการจดัท าเอกสารเสนอของบประมาณในปีถดัไป
ได ้ทั้งน้ี จากการศึกษาพบองคค์วามรู้ใหม่จากการจดัการความรู้ คือ  

ก)  เอกสารขั้นตอนการท างานหรือ การไหลของกระแสงาน (Work flow) 4 เร่ืองคืองานการ
เสนอของบประมาณก่อนเปิดเทอม, งานการเสนองบสันทนาการ, งานการของบทศัน
ศึกษาและงานการรายงานผลลพัธ์โดยรายงานผลการใชง้บประมาณ   

ข)  วีธีการในการการเสนอของบประมาณก่อนเปิดเทอม, เสนองบสันทนาการ, การของบ
ทศันศึกษา และการรายงานผลลพัธ์โดยรายงานผลการใชง้บประมาณ   

ค)  เทคนิควธีิการแกไ้ขเม่ือพบปัญหา ไม่วา่จะเป็นการต่อรองราคา การถ่ายภาพ เป็นตน้ 
ง)  แผนผงัรายช่ือร้านคา้ท่ีติดต่อเป็นประจ าซ่ึงจะมีผลดีต่อการต่อรองราคา 
จ)  เอกสารตรวจสอบรายการจดัซ้ือเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น 
ฉ)  ตารางการวางแผนและมอบหมายงานการจดัซ้ือสินคา้ 
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ช)  โครงร่างโครงการเสนอทัศนศึกษา เพื่อให้ผูจ้ ัดท าใช้เป็นโครงร่างในการยื่นเสนอ
โครงการต่อสถานท่ีทศันศึกษา 

ซ)  ตารางสรุปนดัหมายการจดัท ารายงานผลการใชง้บประมาณ 
ฌ)  ตารางบนัทึกขอ้มูลในการสอบถามท่ีตอ้งมีในรายงานผลการใชง้บประมาณ 

 
5.2.2 คู่มือปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ในการถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
พบวา่ จากการศึกษาคร้ังน้ีท่ีไดท้  าการวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ตามหลกัการของทฤษฎี

วิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) โดยใช้กระบวนการ CommonKADS ในการสังเคราะห์
ความรู้ จากนั้นผูว้ิจยัน ามารวบรวมความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญให้เป็นเน้ือหาเดียวกันในแผนท่ีความรู้ 
(Knowledge map) และน าความรู้นั้นให้มีอยู่ในรูปแบบของคู่มือเพื่อให้ผูใ้ช้หรือพนักงานในองค์กร
สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ โดยคู่มือความรู้ดังกล่าวมีจุดเด่นท่ีต้องรักษา
มาตรฐานเอาไว ้และจุดดอ้ยท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา ดงัน้ี 

จุดเด่น 
ก) เน้ือหาของคู่มือมีความครบถว้นของขอบเขตขอ้มูลในมิติต่าง ๆ   
ข) เน้ือหาของคู่มือมีการแยกหมวดหมู่ไวเ้ป็นการเฉพาะ ง่ายแก่การจ าแนก 
ค) เน้ือหาของคู่มือครบถ้วนในกระบวนการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการเสนอขอ

งบประมาณ 
ง) คู่มือมีการระบุกรณีศึกษาส าหรับใช้เป็นแนวทางส าหรับปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน ผู ้

ปฏิบติัสามารถด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั ไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจซ่ึงเส่ียงแก่การเลือก
ปฏิบติัอยา่งสองมาตรฐาน  

จุดด้อย  
เอกสารความรู้ชุดน้ีอาจยงัไม่ใช่เอกสารชุดท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากการสอบถามนั้นไดท้  า

การสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญภายในองค์กรซ่ึงอยู่ท่ีสาขาหลกัเป็นส่วนใหญ่ หากสามารถท า
การสอบถามกบับุคลากรท่านอ่ืน ๆ ในต่างสาขา ท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยกนัหรือหน่วยงานท่ีมี
ลกัษณะงานคลา้ยกนั เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน ก็จะน าไปสู่
การคน้พบวิธีท่ีดีกว่า ซ่ึงกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการสร้างพื้นท่ี
ในการแลกเปล่ียนความรู้ขา้มหน่วยงานไปยงัมูลนิธิอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานคล้ายกนั รวมถึงจดั
กิจกรรมเพื่อขยายวงของการสร้างความรู้ให้กวา้งขวางไดม้ากยิง่ข้ึน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป  
ผูว้ิจยัควรมีการตั้งค าถามในสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมมากท่ีสุดเน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญมีเวลาใน

การให้สัมภาษณ์นอ้ย และเน้ือหาขององคค์วามรู้ค่อนขา้งจะมีรายละเอียดมากท าให้องคค์วามรู้ท่ีไดย้งั
ไม่ครอบคลุมทั้งหมด และผูว้ิจยัควรฝึกฝนทกัษะในการสัมภาษณ์ให้อยู่ในประเด็นค าถามเน่ืองจาก
ผูเ้ช่ียวชาญมีหลายประเภท เช่น ผูเ้ช่ียวชาญท่ีถ่ายทอดความรู้ไดช้ดัเจนตรงประเด็นแต่ผูเ้ช่ียวชาญบาง
ท่านยงัมีความยากล าบากในการถ่ายทอดความรู้  ประเด็นค าถามจึงมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูเ้ช่ียวชาญ
สามารถถ่ายทอดความรู้ไดช้ดัเจน และตรงประเด็น   

 
5.3.2   ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป  

5.3.2.1 ควรเพิ่มมิติในการถอดความรู้ให้มากข้ึน เช่น การสอบถามเพื่อถอดความรู้
ความตอ้งการจากเด็กในมูลนิธิฯ บุคลากรในสาขาอ่ืน ๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีลักษณะงาน
คลา้ยกนั เป็นตน้ หรือท าการถอดความรู้จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งทางตรงและทางออ้มของมูลนิธิฯ 

5.3.2.2  ควรน าชุดเคร่ืองมือในงานวิจยัไปทดลองใชก้บับุคลากรในองคก์รทั้ง 6 สาขา
ของมูลนิธิฯ 

5.3.2.3  ควรสร้างชุดความรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยการจดัเก็บความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดส้ะสมประสบการณ์ ทั้งปัญหาท่ีพบและการแกปั้ญหาในแต่
ละเร่ือง เพื่อใหผู้ท่ี้เขา้มาเรียนรู้สามารถน าไปปฏิบติัได ้

5.3.2.4  น าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาปรับใช้ในองค์กรมากข้ึน เพราะความรู้มีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การถ่ายโอนองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้อยู่ในเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นท าให้
พนักงานแต่ละสาขาเขา้ถึงไดง่้าย เน่ืองจากพนักงานในแต่ละสาขาอยู่ห่างไกลจากสาขาใหญ่ท าให้มี
โอกาสนอ้ยท่ีจะการเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ เช่น อาจตั้งกลุ่มแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญใน
การปฏิบติังานกบัพนกังานใหม่ในเวป็ไซด์ราคาประหยดัตน้ทุน ไดแ้ก่ www.facebook.com เป็นตน้ 


