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ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ การพัฒนากรุปแวรดวยโปรแกรมรหัสเปดเพ่ือสนับสนุน
การทํางานกลุม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 

 เทคโนโลยีแหงชาต ิเครือขายภาคเหนือ  
 
ช่ือผูเขียน    นายวีระพันธ จันทรหอม 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
 
คณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารยประทีป จันทรคง ประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยมนพ ลือชารัศมี กรรมการ 
 รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน กรรมการ 

 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพือ่พัฒนาระบบกรุปแวร 
สําหรับสนับสนุนการสื่อสารภายในองคกรของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง 
ชาติ เครือขายภาคเหนือ 2) เพ่ือใชซอฟตแวรกรุปแวรเปนเคร่ืองมือชวยในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ขอมูลขาวสาร  ระหวางพนักงานภายในองคกร 

วิธีการศึกษาประกอบดวย การรวบรวมและการตรวจสอบขอมูลจากการปฏิบัติงาน การ 
สังเกตและ  การวิเคราะหวิธีการสื่อสารของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิเครือขายภาคเหนือ ผูวิจัยพบวาการสื่อสารภายในสํานักงานแบงเปน 
3 ประเภทหลักไดแก การสื่อสาร การรวมมือ และความพรอมเพรียง ตอจากน้ันผูวิจัยจึงดําเนินการ
พัฒนากรุปแวรโดยใชซอฟตแวรโอเพนซอรส รวมทั้งมีการประเมินผลการใชกรุปแวรที่พัฒนาขึ้น
ดวย 

จากการประเมินผลการใชกรุปแวรปรากฏวาระบบสารสนเทศกรุปแวรสามารถสนับสนุน
ระบบการสื่อสารภายในสํานักงานอีกทั้งเปนศูนยกลางใหความรูและแลกเปลี่ยนสารสนเทศของ
บุคลากรภายในองคกรไดเปนอยางดี 

งานคนควานี้คาดวาจะเปนประโยชนแกผูสนใจการพัฒนาระบบสารสนเทศกรุปแวรเพื่อ
การสือ่สารภายในองคกร ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตกับการศึกษาระบบอื่นๆที่เกี่ยวของตอไป  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this independent study were : 1) to develop groupware system to 
support the communication within the Northern Network National Science and Technology 
Development Agency;  2) to use this groupware program as a source of exchanging ideas and 
information among the staff of the organization.  

The study was conducted according to the following procedures. First, the information 
concerning the existing system was collected and examined. Second, the communication methods 
of the officers within the organization were observed and analyzed. The researcher found out that  
there were three main types of communication within the organization, namely, communication; 
collaboration; and coordination. Then, the development of groupware using open source software 
and the evaluation of the system were undertaken. 
 The results of the system evaluation revealed that the groupware information system 
could supports the  communication system within the organization. The system could also be a 
good source of knowledge distribution and information exchange among the staff. 
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 It is expected that this independent study will be beneficial to anyone who is interested in 
developing groupware information system for a communication within organization. 
Additionally, the developed system will be applied to other related areas for further studies.  
 

 




