
 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  องคความรูที่เกิดขึ้นในองคกรมักจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปน
ขอมูลขาวสาร  สารสนเทศและ ความรู  บุคลากรในองคกรนอกจากจะทํางานภายในสํานักงานแลว 
ยังตองทํางานนอกสถานที่ดวย และสิ่งที่จะชวยสนับสนุนการติดตอประสานงานระหวางบุคลากร
ไดเปนอยางดีคือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวยในการดําเนินการบริหารจัดการ  ดังน้ัน การ
ใชซอฟตแวรประเภทกรุปแวรจึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะชวยสนับสนุนการทํางานขององคกร 
รวมท้ังการมุงไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอีกดวย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  เครือขายภาคเหนือ กอต้ังขึ้นเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2540 โดยไดพิจารณาวา การที่จะผลักดันใหมีการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้ัน จําตองมีการดําเนินงานที่
สอดคลองและประสานกันในทุกภูมิภาคของประเทศและในขณะเดียวกัน การดําเนินงานในแตละ
ภูมิภาคก็จําตองตอบสนองความตองการของทองถิ่นน้ันๆ  ภารกิจหลักของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เครือขายภาคเหนือ คือ การประสานงานเพื่อสงเสริมใหเกิด
การวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีฝาย เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีโลหะวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีเพื่อชนบท เปน
สวนขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย และมี สวนอํานวยการซึ่งประกอบดวยฝายแผนงานและนโยบาย 
ฝายการเงินและบัญชี ฝายสารบัญ ฝายพัสดุ และ ฝายสารสนเทศและฐานขอมูล ใหการสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกในการดําเนินภารกิจใหลุลวง สําหรับลักษณะงานที่ปฏิบัติมีทั้งการทํางาน
ตามภาระหนาที่ของแตละบุคคลและการรวมกันทํางานเปนทีมในโครงการตางๆ  

ปจจุบันสํานักงานฯ ประสบปญหาระบบการสื่อสารภายในองคกร กลาวคือ พนักงานมีงาน
ที่ตองไปปฏิบัตินอกสถานที่อยูเสมอ ผูบริหารไมไดอยูประจําในสํานักงาน ทําใหการสื่อสารภายใน
องคกรเปนไปดวยความยากลําบาก ผูวิจัยจึงเห็นวาหากมกีารพัฒนาระบบกรุปแวรท่ีเปนซอฟตแวร
สนับสนุนการทํางานกลุมและนําระบบกรุปแวรมาใชในองคกรก็จะชวยแกไขปญหาการติดตอ    
สื่อสารภายในองคกรไดเปนอยางด ี อีกทั้งผูบริหารยังสามารถติดตามความคืบหนาของงานไดโดย
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตท้ังน้ี ระบบกรุปแวรท่ีผูวิจัยจะพฒันา เปนซอฟตแวรที่พัฒนาจากพื้นฐาน
ของซอฟตแวรประเภทโอเพนซอรส  จึงทําใหไมตองเสียคาใชจายใดๆในการจัดซื้อซอฟตแวร 
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สําหรับกรุปแวรที่พัฒนาขึ้นนี้นอกจากจะสนับสนุนระบบการสื่อสารภายในองคกรแลวยัง
สามารถพัฒนากรุปแวรดังกลาวตอไปไดอีกทั้งนี้เพื่อนําไปสูการมีระบบที่จะสนับสนุนองคกรให
เปนองคกรแหงการเรียนรู ในอนาคต 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาระบบกรุปแวรและใชสนับสนุนการสื่อสารของบุคลากรในสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เครือขายภาคเหนือ 

2. เพื่อเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูลขาวสาร ขอคิดเห็นตางๆ ระหวาง
พนักงานและผูบริหารภายในองคกร  

 
1.3 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา 

1. ไดระบบกรุปแวรที่สนับสนุนระบบการสื่อสารในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิเครือขาย ภาคเหนือ 

2. ทําใหเปนแหลงศูนยกลางความรูขององคกร ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น
ตางๆ  ระหวางพนักงานและผูบริหารผานระบบกรุปแวร 

3. เปนแนวทางในการพัฒนาระบบกรุปแวรเพ่ือการส่ือสารและเปนฐานองคความรูใน 
องคกรอ่ืนๆตอไป 

 
1.4  ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษาคนควาแบบอิสระนี้คือศึกษา วิเคราะหวิธีการและการประสานงาน
สื่อสารภายในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เครือขายภาคเหนือ รวมท้ัง
ดําเนินการพัฒนาซอฟตแวรกรุปแวรบนพ้ืนฐานซอฟตแวรโอเพนซอรสท่ีสามารถรองรับระบบงาน
การประสานงานและ การสือ่สารภายในองคกร   

ผูวิจัยไดทํากําหนดวิธีการศึกษา ดังน้ี 
  1.4.1   การวิเคราะหระบบการประสานงาน 

ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหระบบการประสานงานของบุคลากรในองคกร โดยใชวิธี
สังเกตการทํางาน ระเบียบการทํางาน และการสัมภาษณ  

  1.4.2   การพัฒนาซอฟตแวร 
เมื่อศึกษาวิเคราะหระบบการประสานงานของบุคลากรในองคกรเรียบรอยแลว ผู 
วิจัยดําเนินการพัฒนาซอฟตแวรกรุปแวรบนพ้ืนฐานซอฟตแวรโอเพนซอรส โดย
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เลือกศึกษา phpGroupware ผูวิจัยดําเนินการติดต้ังและพัฒนาซอฟตแวรดังกลาว
เพ่ิมเติม เพื่อใหสามารถรองรับระบบการประสานงานภายในองคกร ซึ่งจะชวยให
บุคลากรสามารถใชงาน เอกสาร การจัดตารางนัดหมาย และการใชแบบฟอรม
กรอกขอมูลรวมกัน ตอจากน้ันจึงใหบุคลากรทดลองใชงาน phpGroupware และ
ติดตามประเมินผลการใช 
 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
1. สวทช. ภาคเหนือ หมายถึง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติเครือขายภาคเหนือ เปนเครือขาย ของ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

2. เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม หมายถึง ฝายประสานงานดานงานวิจัย 
ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดาน ชีวภาพและพนัธุวิศวกรรม 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเครือขายภาคเหนือ 

3. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร หมายถึง ฝายประสานงานดาน
งานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดาน เทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอร รวมถงึ เทคโนโลยสีารสนเทศ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเครือขายภาคเหนือ 

4. เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ หมายถึง ฝายประสานงานดานงานวิจัย ถายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดาน เทคโนโลยีโลหะวัสดุ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเครือขายภาคเหนือ 

5. เทคโนโลยีเพื่อชนบท หมายถึง ฝายประสานงานดานงานวิจัย ถายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดาน เทคโนโลยีเพื่อชนบท สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเครือขายภาคเหนือ 

6. ITAP หมายถึง ฝายท่ีรับผิดชอบดานงานสงเสริมอุตสาหกรรม(SME) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เครือขายภาคเหนือ 

7. เจาหนาท่ี หมายถึง บุคลากรระดับผูปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปดวยฝายตางๆ คือ 
สารบรรณ พัสด ุ แผนและงบประมาณ การเงินการบัญช ี สารสนเทศเทศ 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เทคโนโลยีชีวภาพและ
พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุ  และ เทคโนโลยีเพื่อชนบท 
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8. ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการ ผูประสานงานฝายเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุ
วิศวกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เทคโนโลยีโลหะและ
วัสด ุ และ เทคโนโลยีเพื่อชนบท  

 
1.6  อุปกรณและเครื่องมือที่ใชเพื่อการพัฒนาระบบ  

 อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชเพ่ือการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

1.6.1  ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาระบบ ไดแก 
1.   ระบบปฏิบัติการ : Linux TLE 4.1 ซึ่งเปนซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ 
2. Database Server : MySQL เปนซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีจัดการระบบ 
3. Web Application Developer :PHP เปนซอฟตแวรที่ชวยในการสราง Web 

Application 
4. Web Server : Apache เปนซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีเปน Web Server 
5. Web Browser : Microsoft Internet Explorer Version 6.0 
6. Web Development : Macro media Dream-weaver 
7. Graphic Design : Adobe Photoshop 

1.6.2  ฮารดแวรที่ใชในการพัฒนาระบบ ประกอบดวย 
1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร Notebook Atec Vegus 985 
2.  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน Intel Pentium 1GHz 
3.  หนวยความจําหลัก (RAM) 256 MB 
4.  หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) 20 GB 
5.  การแสดงผลทางจอภาพ 14.1 น้ิว 

1.6.3  แบบประเมินผล  แบบประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบที่ผูวิจัยพัฒนา 

 




