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บทคัดย่อ 

ส านกัทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงมีภาระ
งานหน้าท่ี ท่ีส าคญัตั้งแต่ การรับเขา้ศึกษา จนกระทัง่ ส าเร็จการศึกษา ในงานทะเบียนการศึกษา 
ของนกัศึกษาทุกคณะ ทุกระดบัชั้น ดงันั้น บุคลากรท่ีปฏิบติังาน จกัตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และ
บ่มเพาะประสบการณ์ในงานของตนไว้อย่างเช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit 
Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัของแต่ละบุคคล ท่ีเกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือ
พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจกับส่ิงต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อกัษรได้ยาก จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งมีการจดัการความรู้ มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้นั้น



 

ได้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ตระหนักในความส าคญัในเร่ืองน้ีเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พฒันาระบบการจดัการองค์
ความรู้ เร่ือง การพฒันาโปรแกรมการจดัการองคค์วามรู้ภายในองคก์รอยา่งเป็นระบบ (Knowledge 
Management System : KMs) โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อการจดัการองค์ความรู้และให้ทุกคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งน าความรู้ไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ขอบเขตการวิจยั ประกอบด้วย ภาระงานบุคลากรทุกคน ของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากการแบ่งหน่วยงานภายใน แต่ละฝ่าย ดงัน้ี ส านกังานส านกั 
(งานบริหารทัว่ไป งานบริการและประกนัคุณภาพ) ฝ่ายรับเขา้และบริหารหลกัสูตร (งานรับเขา้
ศึกษา งานบริหารหลกัสูตร) ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบณัฑิตศึกษา 
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ โปรแกรมการจดัการองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
(Knowledge Management System : KMs) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน วิธีการด าเนินการวิจยั  โดยการวางแผน
งานในการด าเนินงานวิจยั เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ ศึกษาขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเขา้
ขอ้มูล การประมวลผล และผลลพัธ์ของโปรแกรม รวมทั้งกรรมวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการ
ออกแบบระบบโปรแกรม และฐานข้อมูล เพื่อก าหนดรายละเอียด ขั้นตอนการท างาน และ
ส่วนประกอบของโปรแกรม พฒันาโปรแกรม ตามการออกแบบระบบโปรแกรม และฐานขอ้มูล 
เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ีตอ้งการทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรม ท างานตาม
ขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ จดัท าเอกสารประกอบ คู่มือการใชง้าน(User’s Manual) และคู่มือ
ส าหรับผูพ้ฒันาโปรแกรม(Programmer’s Manual) ตามล าดบั 

ผลการวจิยั พบวา่ การพฒันาโปรแกรมการจดัการองคค์วามรู้ภายในองคก์รอยา่งเป็นระบบ 
(Knowledge Management System : KMs) สามารถใช้งานโปรแกรมในการจดัการองค์ความรู้
ภายในองคก์รไดอ้ยา่งเป็นระบบ บุคลากรทุกคนสามารถเขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่งสะดวก สืบคน้ บนัทึก
ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ดัเก็บไว ้น าไปเป็นแนวในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 



Abstract 

The Chiang Mai University Registration Office is the central division with the 
obligations involved student admission, student graduation and student general 
registration.  Therefore, its personnel must have knowledge and capacities gaining 
from their job experiences called tacit knowledge.  Tacit knowledge is the kind of 
knowledge that is difficult to transfer to another person by means of verbal and 
writing.  A person gains tacit knowledge from personal learning and experiences 
including his/her existed talents and instincts.  As a result, it is crucial that knowledge 
management must be developed systematically in order to be accessible by all the 
personnel.  The researcher was aware of the issues and, therefore, developed a program 
called Knowledge Management System (KMs) with the aims to simplify knowledge 
accessibility, promote personnel to gain knowledge and bring about knowledge 
efficiently.   

Delimitations in this research included all personnel’s job tasks at the CMU 
registration office that divided into 6 sections: General Administration Sector, 
Admission and Curriculum Administration Section, Undergraduate Records Section, 
Graduate Records Section, Degree Conferment and Certification Section, and 
Information Technology and Data Processing Section.  A tool used in the research was 
the Knowledge Management System Program which had been developed by the 
researcher.  Research processes included research planning, program and data-base 
design, program creation, program examine and revision, and lastly, issuing user’s 
manual and programmer’s manual.  

From the research, it found that the creation of knowledge management system 
program resulted in enabling the personnel to access knowledge more conveniently. 
They were able to search for and save data in a short time in order to brought it out 
efficiently when needed in the future. 




