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บทคดัย่อ 
 

 การเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชีย ถือเป็นงาน
ส าคญัท่ีสุดขององค์กร โดยเป็นงานท่ีจะเก่ียวข้องกับการจดัเก็บรวบรวมความตอ้งการ การจดัท า
รายการต้นทุน ในแต่ละกิจกรรมของมูลนิธิในรอบปี โดยจ าแนกเป็นโครงการต่าง ๆ จากนั้น จึง
ด าเนินการเสนองบประมาณเป็นรายโครงการจากผูบ้ริจาคท่ีอยู่ต่างประเทศเพื่อพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของการจดักิจกรรม และตน้ทุนของแต่ละโครงการ ซ่ึงหลายคร้ังท่ีโครงการล่าชา้เพราะ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีด าเนินการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณมีภาระงานส่วนอ่ืนท่ีตอ้ง
รับผิดชอบอยูด่ว้ย จึงท าให้บุคลากรภายในมูลนิธิฯ ด าเนินการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้
งบประมาณแทน ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมิไดถ่้ายทอดรายละเอียดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ หรือแสดงวธีิค านวณ
รายการไม่ครบถว้นต่อผูจ้ดัท า ดงันั้น การเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณท่ีครบ 
ถว้นสมบูรณ์ จึงเป็นกิจกรรมส าคญัยิ่งของผูป้ฏิบติังานของมูลนิธิฯ ซ่ึงท่ีผ่านมาเกิดปัญหาการเขียน
เสนองบประมาณเน่ืองจากผูป้ฏิบติังานในดา้นน้ีเกษียณ ติดภารกิจ หรือโยกยา้ยไปท างานในดา้นอ่ืนๆ 
ดงันั้น ในการศึกษาจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการจดัการความรู้ด้านการด าเนินการในงานการเสนอ
งบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณ โดยใชก้ระบวนการ CommonKADS มาใชใ้นการสกดั
ความรู้ สังเคราะห์ ออกมาเป็นองคค์วามรู้ และเพื่อเรียบเรียงออกมาเป็นคู่มือปฏิบติังาน ส าหรับใชใ้น
การถ่ายทอดแก่ผูป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวต่อไป  

การศึกษาคร้ังน้ีท าการด าเนินการภายใตก้รอบของการจดัการความรู้ตามตวัแบบของทฤษฏี
วงจรความรู้ SECI Model นบัตั้งแต่การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และรวบรวมเอกสารท่ีมีอยู ่การวเิคราะห์
ขอ้มูล และสังเคราะห์ออกมาเป็นเอกสารความรู้ภายใต้กรอบของการเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อใช้
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ส าหรับเป็นเอกสารการเรียนการสอน และจัดท างบโครงการ โดยมีการน าเอาเอกสารคู่มือฯ ท่ี
พฒันาข้ึนไปให้ผูป้ฏิบติังานได้ทดลองศึกษา ซ่ึงพบว่า มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดี กล่าวคือ 
ผูป้ฏิบติังานสามารถ มองวา่ดว้ยคู่มือท่ีพฒันาข้ึน ท าใหก้ารเขียนเสนองบประมาณในโครงการประจ า
สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการท่ีเขียนเอาไวใ้นคู่มือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
คู่มือท่ีพฒันาข้ึน จึงถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานให้กบัมูลนิธิฯ เพื่อการเสนองบประมาณ
และรายงานผลการใชง้บประมาณ และเหมาะสมส าหรับการใชเ้ป็นเอกสารจดัเก็บ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานใหก้บัมูลนิธินิมิตเอเชีย  

 การศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบแนวทางการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณ
ของมูลนิธินิมิตเอเชีย กรณีศึกษาการจดัการโดยใช้คู่มือความรู้ โดยมีคู่มือปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน
ในการจดัเตรียมโครงการเพื่อเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณ และให้ผูท่ี้ใช้คู่มือ
ปฏิบติังานทราบถึงตน้แบบการไหลของกระบวนการท างานในการเสนองบประมาณและรายงานผล
การใช้งบประมาณแบบมาตรฐานของทุกสาขา ท่ีสะดวกต่อการใช้งานของผูใ้ช้ รวมทั้งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถน าคู่มือความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อช่วยในการเสนองบประมาณในวาระต่างๆ ได ้ 
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ABSTRACT 
  

This research study is designed to create a set of knowledge to the likelihood of approval of 
the budget and report of budget spending to the foreign committees of the Asia’s Hope Foundation 
which is obtained from collecting knowledge of experts and various documents to be the set of 
knowledge in form of a manual that includes flowcharts and knowledge documentations on the 
proposed budget and report of budget spending of the Asia’s Hope Foundation. The knowledge 
manual will help to increase the likelihood of approval of the proposed budget and report of budget 
spending by the foreign committees of the Asia’s Hope Foundation in Thailand. 

This study is based on the principles of SECI Model Theory using CommonKADS 
(Knowledge Analysis Data and Structuring) of knowledge engineer to capture knowledge, analyze 
knowledge, synthesize knowledge and use it, and using the flowchart not only from the worksheet 
included in the manual but the documented knowledge transcribed from the expert and obtained 
from knowledge management with the tools above. 

Study method includes interview with experts, transcription of knowledge from interview 
with CommonKADS, synthesizing as a set of knowledge in form of manual consisting of flowchart 
with worksheets and knowledge documents the knowledge, and then returning to teach the expert. 

The results showed that the knowledge manual could transcribe knowledge and store 
knowledge from the expert into worksheets and knowledge documents to help increase the 
likelihood of approval of the budget and report of budget spending by the foreign committees of the 
Asia’s Hope Foundation truly. And it is easy to learn and apply in training because the knowledge 
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manual includes the flowcharts explaining how to do in every step, together with worksheets and 
knowledge document supplementary to learning to develop the knowledge manual to work out 
efficiently and equally in every branch of the Asia’s Hope Foundation in Thailand. 

This study showed the approach for proposal of the budget and report of budget spending of 
the Asia’s Hope Foundation, case study: management using a knowledge manual, with standard 
operation manual in preparing the proposed budget and the budget spending report, and for those 
who use the manual to know the prototype of process flow in proposing the budget and reporting 
budget spending in standard form of all fields, easy for users to use. And the relevant agencies also 
can apply it to help offer budget proposals for various agendas. 


