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ระบบสนับสนุนการท างานร่วมกันส าหรับหน่วยบริหารจดัการขอ้มูลวิจยั สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการค้นคว้าแบบอิสระพัฒนาข้ึนโดยใช้
กระบวนการพฒันาระบบแบบเอกภาพเป็นแนวทางในการพฒันาระบบและส่วนของการวิเคราะห์ 
และออกแบบใชย้เูอ็มแอล ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการน าความตอ้งการของผูใ้ชม้าวิเคราะห์ออกแบบ
โครงสร้างของระบบให้อยู่ในรูปแบบเชิงวตัถุ มีลกัษณะการท างานแบบออนไลน์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใชโ้ปรแกรมภาษาพีเอชพี มีโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอลในการ
จดัการระบบฐานขอ้มูลทั้งหมด ระบบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีช่วยสนบัสนุน
การท างานร่วมกนัของหน่วยบริหารจดัการขอ้มูลวิจยั เสมือนเป็นระบบช่วยบริหารจดัการงานท่ีตอ้ง
ท าเป็นประจ าในแต่ละวนัให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยให้การส่งข่าวสารแลกเปล่ียนขอ้มูลใน
องคก์รเป็นไปอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งช่วยสนบัสนุนการท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เวบ็ไซตข์องระบบน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของเจา้หนา้ท่ีและผูใ้ชง้านทัว่ไป 
สามารถดูขอ้มูลต่างๆ ได ้ซ่ึงส่วนของระบบบริหารจดัการขอ้มูล เป็นส่วนท่ีผูค้วบคุมระบบและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานต่างๆ สามารถเขา้ไปปรับปรุงแกไ้ข และลบขอ้มูลต่างๆ ได ้ไดแ้ก่ การ
จดัการเอกสาร การจดัการการรับส่งแบบบนัทึกขอ้มูล การจดัการส่ิงท่ีตอ้งท า การจดัการโนต้ การ
จดัการปฏิทินนดัหมาย การจดัการท่ีอยู่ อีเมล ์การจดัการข่าวหรือประกาศ แช็ท การจดัการกระทู ้
การจดัการบุ๊คมาร์ค การจดัการระบบและอุปกรณ์ การคน้หาขอ้มูล การจดัการรายงาน และการ
จดัการรหสัผา่นผูใ้ช ้

ผลจากการศึกษาพบว่า ระบบสนบัสนุนการท างานร่วมกนัฯ น้ีช่วยอ านวยความสะดวกให้
การติดต่อส่ือสารของบุคลากรในองคก์รง่ายข้ึน สามารถท างานร่วมกนัไดดี้และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
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ABSTRACT 
 

This is the independent study to develop the Collaboration Support System for Data 
Management Unit at the Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University. The 
Unified Process was used to develop the system. As for the system analysis and design, the UML 
technique was used as it is considered to be a tool used for transforming the user requirements 
into the object-oriented system design. The system operates on the internet as a web application 
using PHP as a programming language and MySQL Server as a database management system. 
The purpose of the system is to develop web application to support the Data Management Unit. It 
is like an application infrastructure that attempt to provide methods that can help to enhance the 
efficiency of managing information on a daily basis and an exchange of information throughout 
the organization and also, support team collaboration. 
 The website was structured into two major systems; for general staff, and users; and for 
administrative staff. General staff and  users can only browse the website while administrative 
users can manipulate, update, delete data and also manage document,  checking,  todo, note, 
calendar, address, email, information, chat, board, bookmark, manager system and device, search, 
report and password. 

As for the evaluation of the system, the results show that the system helps to easy the 
communicate with other around the organization, and also helps to increase the efficiency of 
working together. 


