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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการจ ัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผูศ้ึกษาใช้โมเดล SECI ในการด าเนิน
กระบวนการจดัการความรู้ โดยจดัความรู้ฝังลึกของบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา อาทิ งานจดั
ตารางสอนตารางสอบ งานลงทะเบียนเรียน งานลาพกัการศึกษา งานขอกลบัเขา้ศึกษา  ให้เป็น
ความรู้ชดัแจง้ และผสานกบัความรู้ชดัแจง้ท่ีหน่วยงานมีอยูเ่ดิม ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ขอ้มูลการศึกษาและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานทะเบียนการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ฯลฯ แลว้น าไปจดัหมวดหมู่ ประมวลผล ตรวจสอบความรู้และจดัให้อยู่ใน
รูปแบบและภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบ คือ โปรแกรมจูมลา เวอร์ชนั 3.3 ใช้วงจรการพฒันาระบบ 
แบบน ้ าตกที่ยอ้นกลบัขั้นตอนได ้ประกอบดว้ย การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา
และติดตั้ง การบ ารุงรักษา ใช้เฟซบุ๊กในการเผยแพร่ความรู้ เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินระบบคือ
แบบสอบถาม ประชากรท่ีประเมินระบบ บุคลากรส่วนทะเบียนและประมวลผล จ านวน 29 คน และ
กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 227 คนและนกัศึกษา จ านวน 387 คน 

ผูศึ้กษาได้พฒันาระบบการจัดการความรู้ในลักษณะเว็บไซต์ (www.kmregmfu.com) โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผูดู้แลระบบ ไดแ้ก่ จดัการระบบโดเมนเนม จดัการขอ้มูลของผูดู้แล
ระบบ จดัการติดตั้งและยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมเสริมท่ีใช้ในการพฒันาระบบ และจดัการรูปแบบ
เวบ็ไซต ์2) ส่วนของผูใ้ชง้านทัว่ไป ท่ีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผูใ้ชง้านท่ีเป็นสมาชิก สามารถล็อกอิน
เขา้สู่ระบบเพื่อเรียกดู เพิ่ม ลบและแกไ้ขขอ้มูลไดทุ้กเมนู และผูใ้ชง้านท่ีไม่เป็นสมาชิก สามารถเรียกดู
และคน้หาขอ้มูลตามสิทธ์ิท่ีก าหนดเท่านัน่ 
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ผลการประเมินระบบพบว่า บุคลากรส่วนทะเบียนและประมวลผลเห็นว่าการใช้งานระบบมี
ประสิทธิภาพในระดบัมาก (x̅ = 4.00) บุคลากรสายวิชาการและนกัศึกษาเห็นว่าการใช้งานระบบมี
ประสิทธิภาพในระดบัมาก (x̅ = 3.88) ส าหรับผูดู้แลระบบเห็นว่าการใช้งานระบบมีประสิทธิภาพ
ในระดบัมาก (x̅ = 4.06) เช่นกนั 

ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ พบว่า บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
บุคลากรสายวิชาการและนกัศึกษา และบุคลากรอีก 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการการศึกษาและจดัการ
ทัว่ไป ฝ่ายระเบียนการศึกษา ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจดัสอบ และฝ่ายรับนกัศึกษา เห็นว่ามี
ประสิทธิผลในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียตามล าดบั (x̅ = 3.99, 3.97, 3.67)  
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ABSTRACT 
The objective of this study was to develop the knowledge management system for Education 

Roster of Registrar Division, Mae Fah Luang University. A knowledge  management process 
was completed by using SECI model. Tacit knowledge of personnel in the Education Roster such as 
class and examination schedule setting, registration, leave of absence, re-entering students and etc. 
were converted to explicit form. Combining with the former explicit knowledge, they were classified, 
processed, verified and managed into a simple language and format. 

The tools for the system development were Joomla version 3.3 and adopted adaptive waterfall 
model. The model consisted of planning, analyzing, designing, developing, implementing and 
maintenance. Facebook was a channel for the knowledge distribution. For a system evaluation, a total 
644 questionnaires were distributed to 29 personnel in the Registrar Division, and the sample groups 
of 227 academic personnel and 387 students. 

The knowledge management system website (www.kmregmfu.com) was developed into two parts. 
Part 1:  back end system, the administrator was responsible for managing domain name system and 
the data management administrator was responsible for install and uninstalls system software and also 
managing content. Part 2:  front end system, registered users have permission to browse and search 
for information, add, delete and modify web menu. Unregistered users can only access the site to browse 
and search for information. 
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For the system efficiency, personnel in the Registrar Division presented that it was at the high 
level (x̅ = 4.00) . Additionally, the academic personnel and students found that the efficiency of 
the system was at the high level ( x̅ = 3.88)  and the system administrators also evaluated that it was 
also at the high level (x̅ = 4.06). 

Upon an evaluation of the knowledge management effectiveness, personnel in the 
Education Roster, academic personnel and students as well as personnel in other 4 sections: General 
Management and Education Services; Admission; Education Records; and Evaluation and Examination 
declared that it was at the high level with respective average points (x̅ = 3.99, 3.97, 3.67). 

 


