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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการเสนองบประมาณและรายงาน
ผลการใช้งบประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชีย กรณีศึกษาการจดัการโดยใช้คู่มือความรู้ และเพื่อศึกษา
จุดเด่นและจุดด้อยของคู่มือความรู้ท่ีได้ก าหนดข้ึนส าหรับใช้เป็นตวัช้ีวดั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซ่ึงจะท าให้ไดข้อ้มูลใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ดงันั้นเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั การศึกษาวจิยัจึงไดด้ าเนินการตามแผนภาพดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดระเบียบวธีิวจัิย
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จากรูปท่ี 3.1 กรอบแนวคิดระเบียบวธีิวิจยัเร่ิมจากการท่ีผูรั้บผิดชอบแต่ละสาขาขาดทกัษะใน
การน าเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณ ผูท้  าการศึกษาจึงไดน้ าการจดัการความรู้
โดยใช้ทฤษฏีของ SECI Model (Socialization Externalization Combination Internalization) เข้ามา
เป็นต้นแบบในการออกแบบการจดัท ากระบวนการจดัการความรู้และใช้หลักการของวิศวกรรม
ความรู้ (Knowledge Engineering) โดยการจบัความรู้ (Knowledge Capture) จากผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามา
วเิคราะห์ (Knowledge Analysis) สังเคราะห์ (Modeling) ดว้ยกระบวนการ CommonKADS ท่ีผูใ้ชอ้งค์
ความรู้ (Knowledge Worker) จะได้ศึกษาจากคู่มือแล้วใช้ได้จริงจนกลบัมาเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit 
Knowledge) ของตวัเอง เพื่อตรวจสอบความรู้ส าคญั ดึงความรู้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และน ามา
จดัเก็บเพื่อถ่ายทอดต่อไป ให้ไดเ้ทคนิควธีิการในหลากหลายบริบท เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาของ
ผูเ้ช่ียวชาญประกอบกบัการด าเนินการของมูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี ท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถท าการ
เก็บองค์ความรู้ในทุกงานตลอดทั้งปีของมูลนิธิฯได้ การศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและ
บุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่องานในมูลนิธินิมิตเอเชียซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานท่ีส าคญัต่อการด าเนินการ
ของมูลนิธิฯมากท่ีสุดในการจดัท าโครงการเพื่อยื่นเสนองบประมาณมูลนิธินิมิตเอเชียแห่งประเทศ
ไทย  และรายงานผลการใช้งบประมาณ ท่ีน ามาซ่ึงการอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการ
ต่างประเทศ  แลว้น าความรู้ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง จากนั้น
น ามาสร้างเคร่ืองมือในรูปแบบส่ือความรู้ในการใช้เสนองบประมาณและรายงานผลการใช้
งบประมาณให้บุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่องานท่ีจะท าให้ไดรั้บการอนุมติังบประมาณไดศึ้กษาจาก
การไหลของกระบวนการท างาน (Work flow) เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดเ้รียนรู้จากการอ่าน
และเห็นความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกระบวนการท างานต่าง ๆ ท าให้จดจ าและน าไปใชไ้ดง่้าย การศึกษา
จากคู่มือเพื่อให้เห็นกระบวนการท างานในทุกขั้นตอนจากผูเ้ช่ียวชาญโดยตรงและการอ่านการไหล
ของกระบวนการท างาน เพื่อจดัระบบความคิดและเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนการท างาน
เขา้ดว้ยกนันั้น สามารถท าใหบุ้คลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่องานดา้นการเสนองบประมาณและรายงาน
ผลการใชง้บประมาณต่อคณะกรรมการต่างประเทศไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หลงัจาก
นั้นจึงน าชุดความรู้กลบัไปสอนผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง จนกระทัง่เป็นชุดความรู้ท่ีสามารถน าไปเผยแพร่
ต่อไปในองคก์ร 
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3.1  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการจดัท าเคร่ืองมือในการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
3.1.1 ชุดค าถามในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญโดยอิงจากกระบวนการท างานตลอดทั้งปีของ

มูลนิธินิมิตเอเชียท่ีมีความเก่ียวเน่ืองต่อการเสนองบประมาณ 
3.1.2 ออกแบบแบบจ าลองความคิดตามมาตรฐานของ CommonKADS 
3.1.3 สร้างส่ือความรู้ในรูปแบบคู่มือและมีขั้นตอนการไหลของกระบวนการท างาน (Work 

flow) เร่ืองการเพิ่มโอกาสในการรับการอนุมติังบประมาณของมูลนิธิฯ โดยไดเ้น้ือหา
จากการสังเคราะห์ความรู้ตามหลักการของ  CommonKADS จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความรู้จากส่ือความรู้อีกคร้ัง 

 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชก้ระบวนการวิศวกรรม
ความรู้ (Knowledge Engineering) ท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้ในการด าเนินการ
เสนองบประมาณใหป้ระสบความส าเร็จโดยมีวธีิการดงัน้ี 
 

3.2.1 การสร้างประเด็นค าถาม 
ประเด็นค าถามในการสร้างคู่ มือการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้

งบประมาณ เพื่อท่ีจะไดม้าซ่ึงวธีิการและเทคนิคส าคญัในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
  ชุดสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
  1. ท่านคิดว่างานตลอดทั้ งปีใดของมูลนิธินิมิตเอเชียท่ีต้องท าให้ส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนดในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณมูลนิธินิมิตเอเชีย โดยงานตลอดทั้ง
ปีของมูลนิธินิมิตเอเชีย มีดงัต่อไปน้ี 
  - เสนอรายงานงบประมาณเปิดเทอม 
  - จดัท ารายงานผลการใชง้บประมาณ เด็กก าพร้า เจา้หนา้ท่ีพนกังาน 
  - กระจายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีเดินเร่ืองโรงเรียน 
  - เสนอรายงานงบกีฬา ดนตรี เพื่อจดักิจกรรม 
  - จดัแข่งกีฬาและประกวดดนตรี 
  - เสนองบทศันศึกษา 
  - พาเด็กก าพร้าและเจา้หนา้ท่ีพนกังานไปทศันศึกษา 
  - เสนอรายงานงบเพื่อท าคริสตม์าสการ์ด 
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  - ประชุมมอบหมายงาน 
  - ท าคริสตม์าสการ์ด 
  - เสนอรายงานงบจดัวนัคริสตม์าส 
  - จดังานวนัคริสตม์าส 
  - เสนอรายงานงบวนัปีใหม่ 
  - จดังานปีใหม่ 
  - จดัท ารายงานประจ าปีและภาษีส่งอ าเภอ 
  - จดัท าประกนัสังคมยืน่ศาลากลาง 
  เม่ือผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านไดต้อบค าถามขอ้ 1  จะท าให้ผูท้  าการศึกษาไดท้ราบงานท่ีมี
ความส าคญัต่อมูลนิธิฯ ในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณ ซ่ึงแต่ละงานท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญเลือกนั้น มูลนิธิฯ ตอ้งด าเนินการให้เสร็จตรงต่อเวลา กล่าวคือ หากงานท่ีผูเ้ช่ียวชาญได้
เลือกนั้นเกิดความล่าชา้ จะส่งผลกระทบต่องานอ่ืนๆ 
  2. งานใดท่ีท่านเลือกในขอ้ท่ี 1 ส่งผลต่อมูลนิธิฯ ซ่ึงงานนั้นเป็นงานท่ีท่านรับผิดชอบ 
หรือท่านคิดวา่เป็นงานท่ีส าคญัต่อการเสนองบประมาณและรายงานผลการใชง้บประมาณของมูลนิธิฯ 
และงานนั้นตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
  ในส่วนของค าตอบท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านในขอ้ท่ี 2 จะท าให้ผูท้  าการศึกษา
ทราบขั้นตอนในการด าเนินงานของงานท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ลือก ซ่ึงงานนั้นผูเ้ช่ียวชาญมีส่วนเก่ียวขอ้ง
โดยตรง เพื่อท าการถอดองคค์วามรู้และประสบการณ์ตรงจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขั้นตอนของงานท่ี
ไดเ้ลือกต่อไป 
 3. ในการด าเนินงานให้ส าเร็จนั้น ตอ้งใช้ความรู้อะไรบา้ง หากมีขอ้ควรระวงัให้ระบุ 
และยกตวัอยา่งในการแกไ้ขปัญหาท่ีท่านเคยพบจากประสบการณ์ของท่าน 
 ค าตอบท่ีผูท้  าการศึกษาจะไดรั้บในขอ้ 3 คือ องค์ความรู้ท่ีส าคญัหรือจ าเป็นในแต่ละ
ขั้นตอนการด าเนินงานจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อดึงเอาความรู้ท่ีฝังลึกจากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านนั้นออกมา
เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ 
 4. เพราะเหตุใดจึงใช้องค์ความรู้น้ีในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้
งบประมาณคณะกรรมการต่างประเทศ มีองคค์วามรู้อ่ืนหรือไม่ หากมีใหร้ะบุ 
 ขอ้สุดทา้ย ค าตอบท่ีผูท้  าการศึกษาจะทราบจากผูเ้ช่ียวชาญ คือ เหตุและผลของความรู้ท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญนั้นได้ใช้เพื่อท าให้การด าเนินงานนั้นส าเร็จ ประกอบกับการตรวจสอบในเบ้ืองต้นถึง
ความรู้ท่ีฝังลึกของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านวา่สามารถใชค้วามรู้อ่ืนๆ ทดแทนไดห้รือไม่ ซ่ึงจะท าใหผู้ท้  า
การศึกษาไดท้ราบความรู้ท่ีฝ่ังลึกแทจ้ริงจากผูเ้ช่ียวชาญ 
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3.2.2 การจับความรู้ (Knowledge Capture) 
 จบัความรู้โดยใชเ้ทคนิควิธีการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทีละคน ซ่ึงเป็นค าถามชุดเดียวกนั  

เนน้การถามในเร่ืองของเทคนิค วธีิการ ปัญหาอุปสรรคและการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคนั้น 
3.2.3 การวเิคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis)  
 จากบทสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีไดอ้อกมานั้นน ามาถอดบทสัมภาษณ์และจดัหมวดหมู่

เป็นประเด็นส าคญัท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญและคณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง  ความสมบูรณ์ของความรู้ท่ีไดเ้พื่อน าไปสังเคราะห์ความรู้ 

3.2.4 การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis)  
 ตน้ฉบบั (Script) ท่ีไดจ้ากการถอดบทสัมภาษณ์นั้นน ามาท าการรวบรวมประมวลผล 

(Coding) เพื่อให้ได้ความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยใช้กระบวนการ CommonKADS ในการ
สังเคราะห์ความรู้ จากนั้นน ามาท าชุดความรู้ท่ีเป็นคู่มือและจดัลงในการไหลของกระบวนการท างาน 
(Work flow)  

3.2.5  การตรวจสอบความถูกต้องของความรู้   ( Knowledge Validation) 
 หลงัจากท่ีได้ส่ือความรู้ในรูปแบบคู่มือและจดัลงในการไหลของกระบวนการท างาน 

(Work flow) แลว้น ากลบัไปสอนผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง เพื่อเป็นการทดสอบชุดความรู้ 


