
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบประเมินการใชระบบ และ 
โครงสรางฐานขอมูล กรุปแวร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ภาคผนวก ก 

 
แบบประเมินการใชระบบ กรุปแวร 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  เครือขายภาคเหนือ 
 
ช่ือ-นามสกุล ผูประเมิน__________________________________ ตําแหนง ___________________________ 
 

ระดับคุณภาพ  
รายการประเมิน ด ี พอใช ควร

ปรับปรุง 
ไมออก
ความเห็น 

1.ขั้นตอนการเขาไปยังระบบกรุปแวร(งาย รวดเร็ว)     
2.สามารถใชเปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารภายในองคกรได     
3.ขอมูลสารสนเทศที่อยูบนระบบ ครอบคลุม เหมาะสม
สอดคลองกับกิจกรรมการดําเนินงานภายในองคกร 

    

4.สามารถใชเปนแหลงสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณ รวมแสดงความคิดเห็น ตอบคาํถาม ใน
เรื่องราวที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในองคกร ของพนักงาน
และ ผูบริหาร 

    

5.การจัดแบงกลุมประเภทและรูปแบบของกรุปแวร ชัดเจน 
ครอบคลุม และเหมาะสม 

    

6.สามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนาระบบ
กรุปแวร ใหแกองคกรอ่ืนๆ  

    

7.ภาษาที่ใช ขอความที่ใช งาย สื่อความหมายไดชัดเจน     
8.ความนาสนใจในการออกแบบ : สีสัน รูปแบบ การวาง
ตําแหนงหัวขอตางๆ  

    

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ภาพแสดงหนาโฮมเพจ และเว็บเพจ ของระบบกรุปแวร 

 



 

 

ภาคผนวก ข 
 

ภาพแสดงหนาโฮมเพจ และเว็บเพจ ของระบบกรุปแวร 
 
 

 
 

ภาพ ข-1  หนาโฮมเพจของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีแหงชาติ 
 เครือขายภาคเหนือ 
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ภาพ ข-2  หนาโฮมเพจ ของระบบกรุปแวรแสดงปฏิทินการนัดหมาย 
 
 

 
 

ภาพ ข-3  หนาเว็บเพจ  ของระบบกรุปแวรในสวนของการจัดการระบบ 
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ภาพ ข-4  หนาเว็บเพจ ของระบบกรุปแวรในสวนของสารสนเทศองคกร 
 
 

 
 

ภาพ ข-5  หนาเว็บเพจ  แสดงหนาของระบบกรุปแวร ในสวน เว็บเมล 
ที่ใชในการติดตอสื่อสารภายในองคกร 
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ภาพ ข-6  ภาพแสดงหนาเว็บเพจ ของระบบกรุปแวรในหัวขอกระดานขาว 
 
 

 
 

ภาพ ข-7 ภาพแสดงหนาเว็บเพจ ของระบบกรุปแวรในหัวขอการสงขอความ 
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ภาพ ข-8  หนาเว็บเพจ ของระบบกรุปแวรในหัวขอ Address book 
 
 

 
 

ภาพ ข-9 หนาเว็บเพจ ของระบบกรุปแวรในหัวขอ To do list 
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ภาพ ข-10  หนาเว็บเพจ ของระบบกรุปแวรในหัวขอ To do list 
 
 

 
 

ภาพ ข-11  หนาเว็บเพจ ของระบบกรุปแวรในหัวขอ Preferences  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

คูมือการใชงานกรุปแวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ภาคผนวก ค 

คูมือการใชงานกรุปแวร 
 

1.  แนะนํา กรุปแวร 
กรุปแวรคือ ซอฟตแวรท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการทํางานท่ีตองการการติดตอประสานงาน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจงขอมูลขาวสาร สะสมองคความรู โดยการผสมผสานระบบการสื่อสาร
(communication) การรวมมือ(collaboration) และความพรอมเพรียง(coordination) อยาง
สมบูรณ โดยมุงเนนใหสามารถใชงานในลักษณะ Single Sign-on ในการเขาสูการใช Internet และ 
Intranet เปนระบบที่ทํางานบน Web base ดังนั้นผูใชงานสามารถทํางานไดตามแนวคิด “Anywhere 
Anytime” คือการทํางานไมจําเปนตองขึ้นอยูกับสถานที่และเวลา โปรแกรมมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลภายในระบบ 

คูมือการใชงานสําหรับผูใชเลมนี้ผูวิจัยไดอธิบายการใชงานแอพพลิเคชั่นตางๆ ที่ผูวิจัยได
ศึกษาและใชในองคกร(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เครือขายภาคเหนือ: 
สวทช. ภาคเหนือ) โดยแยกอธิบายตามแบงกลุมของแอพพลิเคชั่นตามการวิเคราะหระบบงานเปน  
3 กลุมดวยกันคือ   

องคกร(Organization) ประกอบไปดวยแอพพลิเคชั่นคือ 
-Address book 
- To do list 
- Calendar 
- Organization Information 
- Document Management 

การสื่อสาร(Communication) ประกอบไปดวยแอพพลิเคชั่นคือ 
- Messeger 
- Forum  

เครือขาย(Network) ประกอบไปดวยแอพพลิเคชั่นคือ 
 - Email 
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2.  การ login เขาสูโปรแกรม 
 เพื่อความปลอดภัยและสิทธิในการเขาถึงขอมูลดังนั้น ผูใชจําเปนตองปอน User name และ 
Password  (Username และ Password ผูดูแลระบบ(Admin) จะเปนผูดําเนินการจัดการให)  จึงจะ
สามารถเขาสูระบบได ดังภาพที ่ค - 1  จากภาพที ่ค - 1 เปนภาพ web site ของ สวทช. ภาคเหนือ 
(http://www.nn.nstda.or.th) ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาบุคลากรในองคกรที่มีรายชื่อบัญชีในระบบ
(Account) จะสามารถ login เขาสูระบบไดท่ัวทุกมุมโลกท่ีมีอินเทอรเน็ต  

 
ภาพท่ี ค -  1 แสดงการปอน login Name และ Password เพ่ือเขาสูโปรแกรม 

 
3.  แนะนําหนาแรก 

เมื่อผูใชเขามายังหนาแรกของโปรแกรมจะปรากฏดังภาพที ่ค -  2  

  
ภาพท่ี ค -  2 แสดงหนาแรกของโปรแกรม 

 
 

1 เมนูหลัก2 สวนแสดงผล

 

http://www.nn.nstda.or.th/
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สวนประกอบบนหนาจอ 
สวนท่ี 1  คือเมนูรายการหลักที่เรียกใชแอพพลิเคชั่นตางๆ  
สวนท่ี 3 เปนพ้ืนท่ี ที่ใชแสดงผลของแอพพลิเคชั่นที่ถูกเลือกจากเมนูหลัก  

 
4.  การใชงาน 

การใชงานสามารถแยกไดเปนกลุม องคกร(Organization) ประกอบไปดวยแอพพลิเคชั่น 
Address book, To do list, Calendar, Organization Information, Document Management   
การสื่อสาร(Communication) ประกอบไปดวยแอพพลิเคชั่น Messeger, Forum  และ เครือขาย
(Network) ประกอบไปดวยแอพพลิเคชั่น Email  สามารถแยกอธิบายการทํางานดังนี้ 

 
4.1  องคกร(Organization) 

 เปนแอพพลิเคชั่นที่ใชเก็บขอมูลที่ผูใชตองการติดตอทั้งภายในองคกร และ
ภายนอกองคกร สามารถสงขอมูลผาน E-mail ไดโดยตรง อีกทั้งสามารถที่จะนําขอมูลออกไปจัดทํา
เอกสารในรูปแบบอื่นๆ อีกดวย เมื่อผูใชตองการเขาสู ระบบใหคลิกที่ Address book จากรายการ
เมนู จะปรากฏดังภาพที่ ค -  3  

 

 
ภาพท่ี ค -  3 แสดงรายการของ Address book 

เลือกประเภท คนหา แสดงตามรายการ

ปมเพ่ิมรายการ

ปุมเพ่ิมรายการ
ลง VCard 

นําเขารายการ
จากโปรแกรม
อื่นเชน Outlook

นําเขารายการ
จาก text file

นําออกรายการ
เปน text file  
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 เม่ือตองการเพ่ิมรายการของ Address book ใหคลิกที่ปุม Add เมื่อผูใชทําการปอน
รายละเอียดครบแลวใหคลิกที่ปุม OK เพื่อเก็บรายละเอียดทั้งหมด ผูใชสามารถทําการคนหา
รายละเอียดตางๆ ไดจาก Search ของ Address book โดยสามารถเลือกประเภทที่ตองการคนหา 
หรือรวมท้ังหมด โดยการปอน Key word  
 

Todo list เปนการบันทึกรายการที่จะทําภายในอนาคต เปนการวางแผนลวงหนา
ระยะสั้น เพื่อปอนรายการสิ่งที่ตองการทําไว และยังสามารถติดตามผลการดําเนินงาน ไดเปนอยางดี 
ผูใชสามารถเขา Todo list โดยการคลิกที่ Todo list จากเมนูดานขางจะปรากฏดังภาพที่ ค -  4  

 
ภาพท่ี ค -  4  แสดงรายการจดบันทึก Todo list 

 

 เปนปฏิทินออนไลนที่ใชสําหรับจดบันทึกการนัดหมาย หรือบันทึกชวยจํา ซึ่ง
ใชไดทั้งขอมูลสวนตัว(Private) หรือเปนผูนัดหมายไปยังผูอื่น และยังสามารถใชสําหรับการวาง
แผนการทํางาน(Planner) ในแตละเดือนไดอีกเปนอยางดี การแสดงผลจะแสดงไดในมุมมองที่
หลากหลายเชน ตอวัน ตอสปัดาห และ ตอป 
 ในการอธิบายการใชในคูมือเลมนี ้ผูวิจัยจะแยกอธิบายเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ผูใชเปนผูที่
ถูกนัดหมาย และสวนที่ 2 ผูใชเปนผูทํารายการนัดหมาย 

 
 
 

รายการ ของ Todo list 

ปุมสําหรับเพ่ิมรายการ 
ของ Todo list 

คนหาตาม keyword 

แสดงมุมมองรายการ
แบบ Matrix  รายเดือน 
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สวนท่ี 1 ผูใชถูกนัดหมาย 
 เม่ือ login เขาสูระบบถามีรายการนัดหมายมาถึงผูใช จะมีขอความ ปรากฏบนตารางวันที ่  
ที่ถูกนัดหมายในปฏิทินจะปรากฏดังภาพที ่ค -  5  

 
ภาพท่ี ค -  5 แสดงปฏิทินและรายการนัดหมาย 

 
วิธีอานขอความและการตอบรับ ปฏิเสธ นัดหมาย 
1.  ใหผูใชคลิกที่ขอความนัดหมายที่ปรากฏอยูบนตารางวันที่เพื่อเปดอานขอความ การนัด

หมาย 
2.  จะปรากฏหนาจอดังภาพที ่ค -  6  แสดงรายละเอียดของการนัดหมาย 

 
ภาพท่ี ค -  6 แสดงสถานะและรายละเอียดของการนัดหมาย 

 
เมื่อผูใชตองการตอบรับการนัดหมายใหผูใชคลิกที่ขอความ (No response) ดังภาพที ่ค -  7  

หัวขอนัดหมาย
ในวันที่ ที่นัด
หมาย

หัวขอนัดหมาย 
รายละเอียดการ
นัดหมาย

สถานะ การ
ตอบรับ
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ภาพท่ี ค -  7  แสดงรายการเพื่อเลือกการตอบรับ หรือปฏิเสธ การนัดหมาย 

 
การตอบรับการนัดหมายอีกอยู 3 รายการดวยกันคือ 

Accept  หมายถึง ผูใชตอบรับการนัดหมายคร้ังน้ัน 
Reject หมายถึง ผูใชปฏิเสธ การนัดหมาย สวนเหตุผลการปฏิเสธผูใชสามารถแจง
ผาน Email หรือ แจงทางMessage  
Tentative หมายถึง การนัดหมายคร้ังน้ีผูใชยังไมแนใจจะตอบรับหรือเปลา ใน
กรณีนี้เมื่อผูใชยังไมสามารถใหคําตอบสําหรับการนัดหมายครั้งนี้ผูใชอาจจะคลิก
ที ่ Tentative เพื่อใหผูนัดหมายไดรับทราบวาผูใชไดรับทราบแลวแตยังไมแนใจวา
จะไปตามนัดหรือไม เมื่อใกลถึงเวลานัดผูใชอาจจะเขามาเปลี่ยนสถานะตัวนี้ใหม
ได ภายหลัง การตอบรับดังกลาวจะสงผลไปยังผูที่นัดหมายใหทราบถึง ความ
เคล่ือนไหวการนัดหมายคร้ังน้ี รวมไปจนถึงผูที่ถูกนัดหมายทั้งหมดจะรับทราบถึง
สถานะที่เปลี่ยนไปนี้ดวย  

 
สวนท่ี 2  ผูใชเปนผูนัดหมาย 

 เมื่อผูใชตองการนัดหมายใหคลิกที่หมายเลขวันที่ หรือ เคร่ืองหมาย + ของวันท่ี ที่ตองการ
นัดหมายบนปฏิทิน เพ่ือเขาสูฟอรม กรอกรายการนัดหมาย ดังภาพที ่ค -  8  
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ภาพท่ี ค -  8  แสดง ฟอรมการสรางรายการนัดหมาย 

 
การนัดหมายสามารถอธิบายไดเปนขั้นตอนดังนี้ 
ใหกรอกรายการนัดหมายลงบน Text box 

Title : คือหัวขอการนัดหมาย 
Full Description : คือรายละเอียดของการนัดหมาย 
Category : คือประเภท กลุมของการนัดหมายโดยตองมีการกําหนดกอนโดย
ผูดูแลระบบ 
Location : คือสถานที่ ท่ีตองการนัดหมาย 
Start Date: คือวันท่ีเร่ิมตนของเวลานัด ปกติจะเปนวันท่ีปจจุบัน 
Start Time: คือเวลาเร่ิมตนของการนัดหมาย 
End Date: คือวันที่สิ้นสุดของการนัดหมาย 
End Time: คือเวลาสิน้สุดของการนัดหมาย 
Priority : คือความสําคัญของการนัดหมายปกติจะเปน normal สัญลักษณที่
ปรากฏบนปฏิทินของผูถูกนัดจะแตกตางกันไปตามความสําคัญที่เลือก 
Private : คือถาผูใชเลือกจะเปนการบันทึกการนัดหมายสวนตัวเทานั้นผูอ่ืนจะไม
สามารถเห็นรายการที่ผูใชทําครั้งนี้ 
Participate : คือผูที่ผูใชตองการนัดหมาย อาจจะเปนรายบุคคล หรือ เปนกลุม 
ผูใชสามารถเลือกไดในรายการ ถาผูใชเลือกเปนกลุม ไมตองเลือกรายชื่อบุคคลที่
อยูในกลุมอีกแลวเพราะ บุคคลนั้นจะถูกเลือกจากกลุมเรียบรอยแลว 
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ใหคลิกที่ปุม Submit เพื่อสงขอมูลการนัดหมายจะไปปรากฏบนปฏิทินของผูที่ผูใชตองการ
นัดหมายโดยอัตโนมัติ ผูใชสามารถกลับมาติดตามการตอบรับการนัดหมายครั้งนั้นได
ภายหลัง  
 

เปนรายการของ Information ตางๆ  ที่ใชรวมกันภายในองคกรแสดง ดังภาพที ่  
ค - 9 

 
ภาพท่ี ค -  9  แสดงรายการของ Information  

 
Document Management 
ระบบการบริหารจัดการเอกสารเปนสวนหน่ึงของกรุปแวรท่ีใชสําหรับ 
การตีพิมพเอกสาร คือการประกาศขาวสาร และการทํางานของบุคลากรในทีมที่ใชเอกสาร 
รวมกันและความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน 
การทําขอมูลเลียนแบบ คือ การรักษาและปรับปรุงขอมูลชุดเดียวกันในเครื่องคอมพิวเตอร
หลายเครื่องใหตรงกันการ 
บริหารเอกสาร คือจัดเก็บขอมูลที่สรางขึ้นมาโดยโปรแกรมประยุกตตางๆ ไวในฐานขอมูล 
การไหลเวียนเอกสาร คือ การจัดการยายหรือติดตามการใชงานเอกสารที่สรางขึ้นมาโดย
สมาชิกในกลุมเดียวกัน แอพพลิเคชั่นบริหารเอกสาร และ หนังสือเวียนที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น 
สําหรับการจัดเก็บและบริหารเอกสาร แบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถบริหารเอกสารผาน
ระบบกรุปแวร และบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

แสดงรายการของ Information 
ตางๆ ท่ีใชรวมกันภายในองคกร 
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ความสามารถของแอพพลิเคชั่น 
1. จัดเก็บเอกสารไดทุกชนิด ไมวาจะเปน เอกสาร Word, Excel, PowerPoint, 

Picture และ PDF File(Portable Document Format) หรืออ่ืนๆ 
2.  สามารถเพิ่ม ลบ แกไข เชื่อมโยงความสัมพันธของเอกสารได 
3. กําหนดคําอธิบายเอกสาร ท่ีชัดเจน สรางคําสําคัญของเอกสาร แตละฉบับได 
4. คนหาเอกสารได จากชื่อของเอกสาร คําอธิบายเอกสาร และ คําสําคัญ (ตาม
สิทธ)ิ 

5. ใชผานเครือขายไดทุกประเภท โดยอาศัยเทคโนโลยกีรุปแวร อินทราเน็ต 
อินเทอรเน็ต 

6. ใชงานผานเว็บเบราสเซอร ท่ีเปนโปรแกรมติดตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ชวยใหเคร่ืองทุกเคร่ืองไมตองติดต้ังโปรแกรมใหม 

7. เอกสารท่ีรองรับการใชงานผานเว็บไซตได เชน PDF Text Jpeg สามารถเปด
อานไดจากเว็บไซตโดยไมตอง Download เก็บไวในเครื่อง ใหเกิดความ
ซ้ําซอน ในการจัดเก็บเอกสาร 

8. จัดการควบคุม ดูแลสิทธิการเขาใชงานระบบได 
9. มีระบบแจงเตือนผูใชในสภาวะที่มีเอกสารเขาใหม และ เอกสารที่จัดเก็บถึง
กําหนดหมดอายุแลว 

การใชงาน 
ใหผูใชคลิกไปยังเมนูรายการ การจัดการเอกสารสํานักงาน จากสารสนเทศองคกร

ดังภาพที ่ค – 10 
 

 
ภาพท่ี ค - 10 แสดงรายการเมนูเม่ือเขาสูโปรแกรมการจัดการเอกสาร 

คลิกเพื่อเขาสู
โปรแกรมการ
จัดการเอกสาร
สํานักงาน 
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  จะปรากฏหนาตางเพื่อให login เขาสูระบบ ดังภาพที ่ค -  11 

 
ภาพท่ี ค - 11 แสดงการปอน Username และ Password เพ่ือเขาสูโปรแกรมการจัดการเอกสาร 

 
 

 
ภาพท่ี ค -  12 สวนประกอบของโปแกรม 

 
สวนประกอบโปรแกรม 
จากภาพที ่ค -  16  มีรายละเอียดของโปรแกรมดังนี้ 
1. ชื่อผูใชที่ login เขาสูโปรแกรม 
2. สวนของเมนูระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
หนาหลัก เปนเมนูที่ใชกลับมาหนาหลัก (ปจจุบัน) 
คนหา เปนเมนูสําหรับเปดหนาตางคนหาเอกสาร 
My Account เปนเมนูสําหรับจัดการบัญชีรายชื่อตนเอง 

1) รายช่ือผูท่ี login เขา
สูโปรแกรม

2) เมนูระบบ

3) Folder Tree แสดง
รายการโฟลเดอรตางๆ 

4) แถบเมนูการทํางาน 
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จัดการผูใช / จัดการกลุมผูใชเปนเมนูสําหรับผูดูแลระบบเทานั้น 
รายชื่อผูใชงาน เมนูสําหรับดูรายชื่อผูใชงานทั่งหมด ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
รายการได 
Logout ใชออกจากโปรแกรม 
1. สวนที่เปน Folder tree แสดงรายการโฟลเดอรตางๆ ใหเลือกซึ่งผูใชงาน 
จะมองเห็นโฟลเดอรตางๆ ตามสิทธิที่ไดรับเทานั้น 

2. แถบเมนูการทํางาน จะแสดงตามสิทธิที่ไดรับ ผูใชทั่วไปที่ไมใชเจาของ
เอกสาร หรือ ไมไดรับสิทธิในการจัดการเอกสาร จะไมสามารถใชงานได 
ประกอบดวย 

เพ่ิมโฟลเดอร / เพิ่มเอกสาร เปนสวนที่ใชในการเพิ่มโฟลเดอรใหม หรือ
เอกสารใหมเขาระบบ 
แกไขโฟลเดอร / แกไขเอกสาร เปนสวนที่ใชในการแกไขรายละเอียดเอกสาร
ในระบบ 
จดหมายแจงเตือน จัดการระบบจดหมายแจงเตือนอัตโนมัติ เมื่อมีเอกสารใหม
เขาระบบ หรือเอกสารในระบบหมดอายุ โดยเมื่อมีเอกสารใหมเขาจะทําการ
แจงผูเก่ียวของ (ที่ไดรับการกําหนดในจดหมายแจงเตือน) ใหทราบวามี
เอกสารใหมเขา หรือ กรณีทีเอกสารที่ไดรับการจัดเก็บ หมาดอายุลง (ตาม
ระเบียบงาน สารบรรณ หรือ ตามกําหนดเวลาที่แจงเวียน) จะแจงเตือนเจาของ
โฟลเดอรใหทราบวามีเอกสารใดบางในระบบที่ถึงกําหนดหมดอายุแลว 
ยายโฟลเดอร / ยายเอกสาร เปนเมนูท่ีใชสําหรับการจัดการยายโฟลเดอรหรือ 
เอกสารไปไวในที่โฟลเดอรใดๆ 
ลบโฟลเดอร / ลบเอกสาร เปนเมนูท่ีใชทําการลบโฟลเดอร หรือ เอกสาร ออก
จากระบบ ซึ่งผูใชตองใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่งในการใชงาน เน่ืองดวย
การลบเอกสาร หรือโฟลเดอรทิ้งจะไมสามารถนํากลับคืนมาได 
แกไขสิทธิ เปนเมนูสําหรับกําหนดสทิธิในการใชงานโฟลเดอร หรือ เอกสาร 
น้ันๆ (สําหรับผูดูแลระบบ และ ผูไดรับสิทธิเทานั้น) 
สวนแสดงความเปนเจาของ และคําอธิบาย โฟลเดอร หรือเอกสารท่ีเลือก 
สวนแสดงรายละเอียดตางๆ ของโฟลเดอร หรือ เอกสารท่ีเลือก เชน โฟลเดอร
ยอย หรือ รายการเอกสารที่บรรจุ ภายใน หรือ ความสัมพันธของเอกสาร 
ประเภทเอกสาร วันหมดอาย ุฯลฯ  
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การใชงานสําหรับผูใชทั่วไป 

  สําหรับผูใชงานทั่วไป จะมีสิทธิในการใชงานที่จํากัด โดยสามารถใชงานไดเฉพาะ
โฟลเดอรที่ไดรับสิทธิเทานั้น ซึ่งกรณีที่แตละฝาย ตองการท่ีจะอนุญาตใหผูใชท่ัวไปเขาใชงาน
โฟลเดอรของตนเอง ก็สามารถกําหนดสิทธิใหผูใชทั่วไป ไดเฉพาะโฟลเดอรน้ันๆ ในภายหลังได 
ดังนั้นในกรณีที่ผูใชไดรับการกําหนดสิทธิในการใชงานในโฟลเดอรใดๆ แลวสามารถเขาใชงานได
ดังน้ี : 

1. เลือกโฟลเดอรท่ีตองการ(หนังสือเวียน) รอสักครู จะปรากฏรายการยอย
ภายในโฟลเดอรหนังสือเวียนใหเลือก 

2. ในกรณีที่เปนผูใชในทะเบียนระบบ สามารถทราบไดวามีเอกสารใดเขามา
ใหม และ อยูในโฟลเดอรใด จากระบบจดหมายแจงอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถ
เขาใชโฟลเดอรยอยๆ ตามท่ีไดรับแจงโดยตรง 

3. เมื่อเปดเอกสารที่ตองการไดแลว ใหอานรายละเอียดของเอกสารกอนทําการ 
Download หรือ View online ซึ่งจะชวยใหการใชงานเอกสารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพที่ ค - ทั้งนี้เพราะวา เอกสารบางอยางไมจําเปนตองบันทึกเก็บไว
ท่ีเคร่ือง ใหเกิดความซ้ําซอนในการจัดการเอกสาร ดังภาพที ่ค -  13 

 

 
ภาพท่ี ค -  13 แสดงรายละเอียดของเอกสาร 

 
4. เม่ืออานรายละเอียดเอกสารแลวเห็นควรบันทึกเก็บใหคลิกท่ี Donwload เพ่ือ
บันทึกเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร หากตองการเพียงเปดอาน และ พิมพใหเลือก 
View Online ทั้งนี้ไมวาจะเปนการบันทึกเก็บ หรือ เปดดูเอกสารโดยตรง หาก
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เปนเอกสารประเภท PDF จะตองมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ซึ่งเปน
โปรแกรมท่ีสามารถ ดาวนโหลดฟรีไดจากเว็บไซตของ Acrobat บน
อินเทอรเน็ต ดังภาพที ่ค - 14 

 
ภาพท่ี ค -  14 แสดงการเปดเอกสารประเภท PDF 

5. การเปดอานเอกสาร PDF สามารถเปดอานไดผานโปรแกรม เว็บบราวเซอร
เม่ือคลิก View Onlineโปรแกรม เว็บบราวเซอรจะเปดเอกสารจากระบบ โดย
เวลาที่ใชในการเปดเอกสาร จะขึ้นอยูกับขนาดของเอกสาร เมื่อเอกสารถูก
ดาวนโหลดมาแลว โปรแกรม Adobe Acrobat Reader จะถูกเปดขึ้นมาแสดง
เอกสารใหโดยอัตโนมัติ ดังภาพที ่ ค -  14 ทั้งนี้จะนํา ปุมเคร่ืองมือตางๆ 
ออกมาแสดงดวย ดังน้ัน จึงจัดการเอกสารไดโดยตรงจากหนาเว็บบราวเซอร 
การเปลี่ยนหนาเอกสาร ในกรณีที่เอกสารมีหลายหนา สามารถใชเมาสรูปมือ 
จับคางไวแลวเลื่อน หรือเลื่อนแถบ Scroll bar ดานขวามือเลื่อนหนาเอกสาร
ขึ้นลงได หรือใชปุม ลูกศรขึ้นลง ปุม Page Up / Page Down ได หรือ กรณีที่
ตองการเปลี่ยนไปที่หนาใดๆ ใหสังเกตจํานวนเอกสาร ที่แถบ Status ดานลาง
จะมีแถบสถานะของหนาที่เปดอยู ก็สามารถใชเมาสคลิกแลวพิมพเลือกหนาที่
ตองการ แลวเคาะ Enter 
การพลิกหมุนเอกสาร ในกรณีท่ีมีเอกสารแนวนอนนําเขาระบบ จะถูกนําเขา
ตามแนวต้ัง ผูใชสามารถใชเมาสคลิกเลือกปุมเครื่องมือ Rotate เพื่อพลิก
มุมมองเอกสารใหอานงาย  
การพิมพเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ โปรแกรม Adobe Acrobat Reader 
สามารถสั่งพิมพเอกสารที่ไดคุณภาพงานพิมพ คลายกับฉบับมากที่สุด 
โดยเฉพาะ เครื่องพิมพ Ink Jet หรือ Laser เมื่อตองการพิมพงานออกทาง
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เครื่องพิมพ ใหคลิกปุมเครื่องมือ รูปเคร่ืองพิมพเอกสาร จะไดหนาตางกําหนด
งานพิมพ ใหคลิก OK 

 
การใชงานสําหรับผูบริหารเอกสาร 

  ผูบริหารเอกสารจะมสีทิธิในการเพิม่โฟลเดอร  เพ่ิมเอกสาร แกไขเอกสาร และ
กําหนดสิทธิการเขาถึงเอกสาร ดังภาพที ่ค -  15 

 
ภาพท่ี ค -  15 แสดงหนาจอ หนาแรกของผูบริหารเอกสาร 

 
จากภาพที ่ค -  15  สามารถอธิบายการทํางานของแตละเมนูของผูบริหารเอกสารไดดังน้ี 

เพ่ิมโฟลเดอร : เปนการสรางโฟลเดอรเพื่อรองรับไฟลเอกสารที่จะเก็บและ
กําหนดสิทธิใหกับผูใชวาใครมีสิทธิในการเขาถึงไดบางเชนในที่นี้จะอธิบาย โฟลเดอร
หนังสือเวียน โดยปกติแลวเมื่อดําเนินการเพิ่มโฟลเดอรใหมขึ้นมาเจาของ หรือผูมีสิทธิใน
โฟลเดอรน้ันๆ จะเปนผูสรางในที่นี้คือ Administrator ดังน้ันเมื่อตองการเปลี่ยนแปลงสิทธ ิ
คลิกเลือกโฟลเดอรที่ตองการเปลี่ยนแปลงสิทธิและเลือกเมนูแกไขสิทธ ิ

แกไขสิทธิ : การแกไขสิทธิเพื่อใหผูใชที่ไดรับสิทธ ิสามารถเขามาเพิ่ม  แกไข ลบ 
เอกสารภายในโฟลเดอรน้ันๆ ได 

จดหมายแจงเตือน : เมื่อมีการสรางโฟลเดอรขึ้นมาแลว ข้ันตอนตอมาท่ีควร
ดําเนินการคือการกําหนดวาผูใชคนไหนที่จะมีสวนเกี่ยวของกับโฟลเดอรนั้น กลาวคือ เม่ือ
มีการนําเอกสารเขาสูโฟลเดอรผูมีรายชื่อจะไดรับการแจงเตือนผาน อีเมล การกําหนด
รายช่ือแจงเตือนไดจากเมนู จดหมายแจงเตือนดังภาพที ่ค -  16 
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ภาพท่ี ค -  16  แสดงการทํารายการจดหมายแจงเตือน 

 ผูใชสามารถเลือกแจงเตือนไดเปนรายบุคคล หรือ เปนกลุมผูใช ดังภาพที ่ค -  17 

 
ภาพท่ี ค -  17 การเลือกกลุมผูใชในจดหมายแจงเตือน 

 
เพิ่มเอกสาร : เมื่อตองการเพิ่มเอกสารใหเลือกโฟลเดอรที่ตองการเพิ่มเอกสารเขา

ไป(หนังสือเวียน) จากนั้นคลิกที่เพิ่มเอกสาร เพื่อเลือกเอกสารที่ตองการเพิ่มซึ่งผูใชสามารถ
เพิ่มเอกสารไดหลากหลายรูปแบบ เชน เอกสาร Word, Excel, PowerPoint, Picture และ 
PDF File(Portable Document Format) หรืออ่ืนๆ ในที่นี้จะทดลองนําเขาเอกสารชนิด PDF  
ดังภาพที ่ค -  18 
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ภาพท่ี ค -  18 แสดงหนาจอการนําเขาเอกสาร 

ใหผูใชคลิกที่ปุม Browse เพื่อเลือกเอกสารจากที่เก็บในฮารดดิสก ของผูใช จากน้ันใหปอน
ขอความที่เกี่ยวของกับเอกสาร และคําอธิบาย พรอมคําสําคัญที่จะใชในการคนหา และ วันที่เอกสาร
หมดอายุแจงเวียน ดังภาพที ่ค -  19 

 
ภาพท่ี ค -  19 แสดงหนาจอการนําเขาเอกสาร(ตอ) 

จากน้ันเอกสารจะไปปรากฏในโฟลเดอรจดหมายเวียนตามตองการ และจะมีการแจงเตือน
โดยผาน Email ไปยังผูใชที่ไดถูกกําหนดไวในรายการของจดหมายแจงเตือนกอนหนาน้ัน ซึ่งผูใช
ที่ไดรับการแจงเตือนก็จะทําการเขามาอานเอกสารดังกลาวไดโดยงาย 
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ลักษณะ Email ในการแจงเตือนแสดงดังภาพท่ี ค – 20  

 
ภาพท่ี ค -  20  แสดง Email แจงเตือนการแจงเวียนเอกสาร 

 
4.2  การสื่อสาร (communication) 

 ผูใชสามารถสงขอความไปหาบุคคลอื่นไดอยางรวดเร็วผาน Message  เปนการสง
ขอความภายในองคกร ไมจําเปนตองใช E-mail Address เพียงแคบุคคลที่จะสงขอความไปใหตองมี
รายชื่ออยูในบัญชีการเปนสมาชิกในระบบเทานั้น เมื่อสงขอความไปใหจะมีขอความเตือนใหผูรับ
ทราบวามีขอความถึงตน  เมื่อตองการสงขอความใหผูใชคลิกที่ปุม Messenger จะปรากฏดังภาพที่   
ค - 21 

ช่ือเอกสารท่ีแจงเวียน โฟลเดอรท่ีบรรจเุอกสาร

วันท่ี เวลา ในการแจงเวียน
เอการ
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ภาพท่ี ค -  21 แสดงหนาจอรายการของ Message 

 จากภาพที ่ ค - 21 จะแสดงหนาจอของ Message เมื่อมีรายการขอความที่ถูกสงมาถึงผูใช 
สามารถเปดอานได โดยการคลิกที ่ Subject แตถาตองการสงขอความ ใหคลิกไปที ่ Compose จะ
ปรากฏดังภาพที่ ค -  22 

 
 
 

 
ภาพท่ี ค - 22 แสดงหนาจอการสงขอความ 

ตารางรายการ Message

ปุมสําหรับสง Message

รายช่ือของผูท่ีตองการสง หัวขอของขอความสง

รายละเอียดขอความสง 

ปุมสงขอความ
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 เมื่อผูใชตองการสงขอความถึงสมาชิกคนอื่นใหปอนชื่อของบุคลากรคนนั้นลงใน Send 
message to จากน้ันใหปอนหัวขอของขอความใน Subject และรายละเอียดลงใน Text Area เม่ือ
ปอนเสร็จแลวใหคลิกท่ีปุม Send  
 กรณีเมื่อมีคนอื่นสงขอความมาถึงผูใช จะ มีขอความขึ้นเตือนบนทุกหนาจอที่ผูใชใชงานอยู 
หลังจากที่ผูใช logon เขาสูระบบ แสดงดังภาพที่ ค -  23 

 

 
ภาพท่ี ค -  23 แสดงการเตือนขอความใหม 

 เมื่อผูใชตองการอานขอความที่ถูกสงมาถึงผูใชใหคลกิที่ ขอความ You have 1 new 
message เพ่ือเปดอานขอความน้ันๆ  
 

 
 คือแอพพลิเคชั่นที่ใชแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรสามารถตั้งหัวขอได
ตามความตองการของแตละองคกร ดังภาพที ่ค -  24 

ขอความเตือนวามี message มาถึงผูใช
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ภาพท่ี ค -  24 แสดงรายการ Forum 

เมื่อผูใชตองการเขาสู Forum ใหคลิกไปยังรายการที่ตองการ ภายใน ก็จะมีรายการของของ Forum 
ผูใชสามารถเขาไปอานและตอบหัวขอตางๆได 
 

4.3  เครือขาย (Network) 

 E-mail ใชสําหรับติดตอสื่อสารกันระหวางบุคลากรภายในองคกรและภายนอก ให
ผูใชคลิกที่ปุม Email จากเมนูดานขาง เพื่อเขาสูการทํางาน 

กลองรับจดหมายเขา(INBOX) 
  เม่ือผูใชตองการเช็ค E-mail ใหคลิกไปยังปุม E-mail ในเมนูรายการหลักจะปรากฏ
ดังภาพที ่ค - 25 

รายการ Forum 
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ภาพท่ี ค - 25 แสดงกลองรับจดหมาย 

การอานจดหมาย 
จากภาพที ่ค -  25 เปนหนาจอของ INBOX ซึ่งจะแสดงรายการจดหมายที่มีอยูใน INBOX 

ทั้งหมดรายละเอียดประกอบไปดวย From หมายถึงจดหมายฉบับนั้นใครเปนผูสง Subject หมายถึง
หัวเร่ืองของจดหมายฉบับน้ัน Date หมายถึงวันที่ที่ไดรับจดหมาย Size หมายถึงขนาดของไฟลฉบับ
น้ัน  เมื่อตองการอานจดหมายใหคลิกที่รายการ Subject เพื่อเปดจดหมาย 

การลบจดหมาย 
 เมื่อผูใชตองการลบจดหมายใหคลิกที่ปุม Delete ไดไมวาจะอยูในมุมมองไหนจดหมาย
ฉบับนั้นก็จะถูกลบออกจากรายการ 

 การสงจดหมาย 
เมื่อผูใชตองการสงจดหมายไปยังผูอื่นใหคลิกไปที่ Compose จะปรากฏดังภาพที่ ค -  26 

 
 

รายการ Email 

สง Email กรอง Email

รายการ Email

ปรับเปลี่ยนคา 

วันที่รับ Email
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ภาพท่ี ค -  26 แสดงหนาจอการสงจดหมาย 

 
To  คือ Email Address ปลายทางที่ผูใชตองการสงถึง 
Cc คือ Email Address ปลายทางที่ผูใชตองการสําเนาสงถึงแบบเปดเผย 
Bcc คือ Email Address ปลายทางที่ผูใชตองการสําเนาสงเปนปดบัง Address 
Subject คือ หัวเร่ืองของ Email ฉบับนั้นที่ผูใชตองการสง 
Notify on delivery คือ เปนตัวเลือกใหผูใชในกรณีถาตองการแสดงการตอบรับจาก
ปลายทาง ใหผูใชเลือกในเช็คบล็อก 
Text Area ขางลางเปนสวนที่ผูใชจะใชพิมพรายละเอียดของจดหมาย  
 
เมื่อทุกอยางเรียบรอยขั้นตอนสุดทายในการสงคือ ใหผูใชคลิกที่ปุม send  

 
 
 
 

Email Address ของผูรบั หัวขอของ Email

รายการไฟลแนบ 
ขอความของ Email

ปุมสําหรับสงจดหมาย 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

คูมือการติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ภาคผนวก ง 
คูมือการติดตั้ง 

 
phpGroupware คือระบบกรุปแวรท่ีพฒันาโดยซอฟตแวรประเภทโอเพนซอรส ติดต้ังบน

ระบบปฏิบัติการ Linux ในการคนควาอิสระครั้งนี้ผูวิจัยเลือกระบบปฏิบัติการ Linux TLE เวอรช่ัน 
5.0 กอนจะอธิบายการติดต้ังกรุปแวรผูวิจัยขออธิบายการติดต้ัง ระบบปฏิบัติการ Linux เปนลําดับ
แรก ดังน้ี 
ตารางท่ี ง-1 ความตองการของระบบ 
 รายการ   ขั้นต่ํา   ข้ันแนะนํา  
ซีพีย ู 300 Mhz.  600 Mhz.  
ฮารดดิสก 3 GB.   5 GB.  
 แรม  64 MB.  128 MB.  
 การดจอ  สามารถแสดงผลที ่800x600 256 ส ี สามารถแสดงผลที ่1024x768 16 บิตส ี 
โมเด็ม ทั่วไป (ยกเวน internal บางรุน)  External Modem แบบ Serial  
ขั้นตอนการติดตั้ง 

ลินุกซทะเล 5.0 ประกอบดวยแผนซีดี 3 แผน แผนที่ 1 เปนแผนที่ใชบูตเคร่ืองเพื่อเขาสู
ระบบติดต้ัง แผนท่ี 2,3 จะถูกเรียกตามลําดับ นอกจากน้ีในแผนท่ี 3 ยังมีไดรฟเวอรเพิ่มเติมตาง ๆ 
อีกดวย ซึ่งในการติดตั้งทั่วไประบบติดตั้งจะทําการตรวจสอบฮารดแวรและกําหนดคาตางๆที่
เหมาะสมไวทั้งหมด โดยปกติแลวสามารถเลือก <ถัดไป> ไปเร่ือย ๆ จนจบการติดต้ัง ยกเวนหนาจอ
ที่ตองมีการกําหนดคา เชน รหัสผานผูใช, คาเน็ตเวิรค เปนตน  
ตั้งคา BIOS 
ต้ังคา Bios ของเคร่ืองใหบูตจากซีดี-รอมเปนอันดับแรก ปกติใหกด <del> เม่ือบูตเคร่ือง จากนั้นใส
แผนซีดีแผนท่ี 1 และเปดเคร่ืองตามปกติ ซึ่งลักษณะของ Bios ของเคร่ืองแตละรุนจะแตกตางกันไป  
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ภาพ ง - 1 การปรับคาลําดับการบูตที ่BIOS 

 
หนาจอแรก  

 
ภาพ ง - 2 หนาจอแรกของการติดตั้งลินุกซทะเล 

 
กด <Enter> เพื่อเขาสูการติดตั้งแบบกราฟก หรือ กรณีที่ตองการติดต้ังแบบพิเศษสามารถทําตาม
คําแนะนําตาง ๆ ได เชน พิมพ "linux text" เพ่ือเขาสูการติดต้ังแบบเท็กซโหมด 
ขอความตอนรับกราฟก  

 
ภาพ ง - 3  แสดงหนาจอตอนรับเขาสูการติดต้ัง 
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ในระหวางการติดต้ังผูติดตั้งสามารถศึกษาการใชงานและรายละเอียดของขั้นตอนตางๆไดจาก
คําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอทางซายมือ และรายการ "รีลีสโนต" 
 
เมาส  

 
ภาพ ง - 4 แสดงการเลือกเมาส 

กรณีท่ีเปน Wheel mouse ผูติดต้ังตองเลือกรายการเปน Microsoft Intelimouse เพื่อที่ใหสามารถใช
ลูกกลิ้งตรงกลางเมาสเลื่อนหนาจอ  
การเลือกประเภทการติดตั้ง  

 
ภาพ ง - 5 แสดงการเลือกประเภทการติดตั้ง 

ลินุกซทะเลแบงกลุมการติดตั้งไวหลายประเภทรวมทั้งการอัพเกรดระบบเดิม โดยแตละประเภทจะ
เหมาะกับกลุมผูใชแตกตางกันไปตามความตองการ ผูติดตั้งควรเลือกประเภทการติดตั้งใหเหมาะสม
กับการใชงานจริง แตสามารถติดตั้งหรือปรับแตงรายการไดในภายหลัง  
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เลือกวิธีจัดการพารทิชั่น  

 
ภาพ ง - 6 แสดงการเลือกรายการจัดการพารทิช่ัน 

กรณีที่ผูติดตั้งไดเตรียมพื้นที่ไวตามคําแนะนําขางตน แนะนําใหเลือก "การแบงพารทิชัน่อัตโนมัติ" 
สวนในกรณีอ่ืน ๆ คือ Disk Druid และ FDISK จะเหมาะสาํหรับผูเช่ียวชาญเทาน้ัน  
การแบงพารทิชั่นแบบอัตโนมัติ  

 
ภาพ ง - 7 แสดงการแบงพารทิชั่นแบบอัตโนมัติ 

กรณีที่ไดเตรียมพื้นที่ไวตามคําแนะนําขางตน แนะนําใหเลือกรายการ "คงพารทิชั่นที่มีอยูทั้งหมดไว
และใชเฉพาะพื้นที่วางที่เหลือ" ขั้นตอนนี้ระบบอัตโนมัติจะสรางพารทิชั่นใหทุกอยาง สวนรายการ 
"ลบพารทิชั่นที่เปนลินุกซออกทั้งหมด" และ "ลบพารทิชั่นที่มีอยูในฮารดดิสกทั้งหมด" จะไป
กระทบกับขอมูลเดิมที่มีอยูซึ่งการเลือกรายการนี้เหมาะสําหรับผูเชี่ยวชาญเทานั้น  
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บูตโหลดเดอร  

 
ภาพ ง - 8 แสดงการติดต้ังบูตโหลดเดอร 

 
กรณีที่เคร่ืองมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกวา 1 ระบบ (ควรติดตั้งลินุกซทะเลภายหลัง) บูต
โหลดเดอรจะเปนโปรแกรมที่สรางเมนูใหผูติดตั้งเลือกบูตเขาใชงานแตละระบบ จากตัวอยางมี
ระบบวินโดวส และ ระบบลินุกซ ซึ่งสามารถปรับแกขอความและระบบที่จะเขาใชงานอัตโนมัติ
หากไมมีการเลือกใด ๆ(บูตโดยปริยาย)  
การตัง้คาเน็ตเวิรค(เฉพาะเครื่องที่มีการดเน็ตเวิรค)  

 
ภาพ ง - 9 แสดงการติดต้ังคาเน็ตเวิรค 

 
ผูติดตั้งสามารถกําหนดใหรับไอพีอัตโนมัติ(DHCP ซึ่งเปนคาดีฟอลตอยูแลว) หรือ กาํหนดคาไอพี
แอดเดรสของเคร่ืองเอง(เลือกรายการ "แกไข")รวมทั้งกําหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งปกติจะสุม
เปน linuxtleXXX "แบบอัตโนมัติผาน DHCP" หรือ "ทําดวยตัวเอง" ซึ่งจะมีผลในการมองเห็นจาก
เครือขายเชน การแชรไฟล  
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ระดับความปลอดภัย  

 
ภาพ ง - 10 แสดงการเลือกระดับความปลอดภัย 

 
ในกรณีที่ตองการความปลอดภัยบนเครือขาย เชน เปนเซิรฟเวอรใหบริการ สามารถเลือกที่จะเปด/
ปด รายการตาง ๆ 
ภาษาท่ีสนับสนุน (โดยปกติไมจําเปนตองเลือกเพิ่มเติม)  

 
ภาพ ง - 11 แสดงการเลือกภาษา(ไทย) ที่สนับสนุน 

 
ตั้งคาเขตเวลา (หากเปนการใชงานในประเทศไทย โดยปกติไมจําเปนตองเลือกเพ่ิมเติม)  
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ภาพ ง - 12 แสดงการตั้งคาเขตเวลา 

บัญชีผูใช  

 
ภาพ ง - 13 แสดงการตั้งบัญชีผูใช 

ลินุกซทะเล มีผูใชงานไดหลายคนในเครื่องเดียวโดยแตละคนจะมีความเปนสวนตัวของขอมูล ที่มี
การแบงแยกโดยใชชื่อผูใชและรหัสผาน โดยทั่วไปแลวอยางนอยจะมีผูใชชื่อ root เปนเจาของ
ระบบ ข้ันตอนน้ีผูติดต้ังตองต้ังรหัสผานของ root และจําไวใหดีเพื่อใชตอไป สวนผูใชเพ่ิมเติมจะ
สรางหรือไมก็ได ตัวอยางรหัสผานเชน LI1MA2AR3 
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ดีฟอลตโปรแกรม  

 
ภาพ ง - 14 แสดงคาดีฟอลตโปรแกรม 

ลินุกซทะเลจะเลือกรายการโปรแกรมที่ติดต้ังไวแลวซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของการติดต้ังที่เลือก ผู
ติดตั้งสามารถปรับแกเองไดโดยเลือกรายการ "ปรับเลือกแพ็กเกจที่จะถูกติดตั้ง" แตโดยปกติแลวไม
จําเปนตองปรับแก เพราะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมไดภายหลัง  
ปรับเลือกแพ็กเกจที่จะติดตั้ง  

 
ภาพ ง - 15 แสดงการปรับเลือกแพก็เกจ 

เลือกแพคเกจอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตามรายการ  
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ยืนยันการปรับแตง  

 
ภาพ ง - 16 แสดงการยืนยันการปรับแตง 

หนาจอนี้เปนหนาจอสุดทายที่ผูติดตั้งสามารถยกเลิกการติดตั้งได (Ctrl+Alt+Del) โดยที่ระบบจะยัง
ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย จะเหมือนกับกอนบูตเพื่อการติดตั้งทุกประการ ขั้นตอนการปรับแตงพาร
ทิชั่นและติดตั้งทั้งหมดจะอยูถัดจากขั้นตอนนี้ 
สถานะการติดตั้ง (รายงานความกาวหนา)  

 
ภาพ ง - 17 แสดงสถานการณติดตั้ง 
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สรางแผนบูต (เพื่อใชในกรณีฉุกเฉินใด ๆ)  

 
ภาพ ง - 18 แสดงการสรางแผนบูต 

การสรางแผนบูตจะชวยใหสามารถกูระบบในกรณีที่เครื่องมีปญหาในการบูต  
ตั้งคาการดแสดงผล  

 
ภาพ ง – 19 แสดงการตั้งคาการดแสดงผล 

กรณีท่ีโปรแกรมติดต้ังตรวจหาการดจอไดไมตรงผูติดต้ังสามารถปรับแตงเองได หากไมมีชื่อใน
รายการใหเลือก VESA ซึ่งสามารถใชงานไดทั่วไป  
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ตั้งคาจอภาพ  

 
ภาพ ง - 20 แสดงการต้ังคาจอภาพ 

เลือกรายการจอภาพใหตรงกับฮารดแวร ที่สําคัญคือ คารีเฟรซเรต แนวต้ัง แนวนอน ท่ีจอภาพรับได  
การตั้งคาการแสดงผล  

 
ภาพ ง - 21 แสดงการตั้งคาแสดงผล 

เลือกความละเอียดของการแสดงผลที่ตองการ และทดสอบการใชงาน โดยเลือกรายการ "ทดสอบ
คาที่กําหนด" 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
76 

 

ติดตั้งสมบูรณ  

 
ภาพ ง - 22 แสดงการติดตั้งสมบูรณ 

 
การติดตั้ง phpGroupware 

phpGroupWare(phpgw)   คอืซอฟตแวรที่ใชสื่อสารภายในองคกร มีความยืดหยุน สามารถ
ปรับแกไขไดงายมากเทาที่จะเปนไปได แอพพลิเคชั่นของ phpGroupware เชน ปฏิทิน บันทึกที่อยู
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ แอพพลิเคชั่นเหลานี้สามารถแบงปนการใชทรัพยากรภายในองคกรได 
และมีระบบการควบคุมการตลอดจน มีสวนรวมและการเขาถึงขอมูล (Access Control List :ACL)ที ่
สามารถปรับเปลี่ยนไดงาย  
สิ่งที่ตองจัดเตรียมกอนการติดตั้ง  

ส่ิงท่ีผูติดต้ังจะตองจัดเตรียมกอนเปนอันดับแรกก็คือ ดาตาเบสเซิรฟเวอร และ เว็บเซอร
เวอรท่ีรองรับ PHP ในที่นี้ไดมีการจัดเตรียม Service ตางๆ ไวเรียบรอยจากการติดต้ัง Linux TLE ที่
ผานมา โดยท่ีเว็บเซิรฟเวอร ที่ใช คือ Apache   สวนฐานขอมูลจะคือ MySql   Mail Server คือ POP3    
เริ่มการติดตั้ง  

การติดตั้งจะเริ่มจากการนําไฟล phpGroupWare-0.9.14.001.tar.gz ที่แนบมาพรอมกับ CD-
ROM งานคนควาอิสระฉบับน้ี ใหผูติดตั้งนําไฟลดังกลาวไปวางไวใน ไดเรกทอร่ี root ของ เว็บ
เซิรฟเวอร โดยปกติคือ /var/www/html จากนั้นใหผูติดต้ังกระจายไฟลการติดตั้งโดยใชคําสั่งดังนี้
ขางลางนี้ 
 

$ tar xvfz phpgroupWare-0.9.14.000.tar.gz 
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หลังจากนั้นผูติดตั้งจะไดไดเร็กทอรี 'phpgroupware' และมีไดเร็กทอรีมากมายขางใต ผังไดเรกทอร่ี
ของ  phpgw ที่ปรากฏจะเปนดังนี้  
   phpgroupware\   (นี่คือรากของการใช) 
 |-- App 1\            (โปรแกรมประยุกตและโปรแกรมหลักไปท่ีน่ี) 
 | |-- inc\                
 | |-- setup\            (the files needed to "install" the app go here) 
 | |-- templates\     (แมแบบจําเพาะappและแฟมเอกสารแนวหลักไปที่นี่)  
 |-- App 2\  
 | |-- inc\  
 | |-- setup\  
 | |-- templates\  
 . 
 . .  
 และอื่นๆ  
หลังจากนั้นใหกําหนดคาผูติดตั้งสมบัติของไดเรกทอรี่ใหสามารถตั้งคาได โดยใชคําสั่ง 

$chmod  777  phpgroupware 
หลังจากท่ีติดต้ังคาเร่ิมตนเรียบรอยแลว ใหเปลี่ยนผูติดตั้งสมบัติของไดเรกทอรี่ใหผูใชโดยทั่วไป
สามารถเขาถึงไฟลในไดเรกทอรี่นี้ได โดยใชคําสั่ง 
  $chmod  755  phpgroupware 
เพื่อใหผูใชเว็บที่ไมระบุชื่อ สามารถเขาถึงไฟล html และ php ในไดเรกทอรี phpGroupware ได
ความจริงแลวแฟมเอกสารที่มีนามสกุล *.php น้ันไมจําเปนตองดําเนินการเปล่ียนผูติดต้ังสมบัติ
ดังกลาว  
การจัดเตรียมกอนการติดตั้ง  
สิ่งที่ผูติดตั้งตองทํากอนการติดตั้ง phpgroupware คือ ใหตรวจดูไฟล php.ini วา register_globals = 
On หรือยัง (ไฟล php.ini จะอยูที ่/etc/php.ini) โดยใชคําสั่ง 

$more /etc/php.ini 
ลําดับตอมาคือการสรางฐานขอมูลและกําหนดผูมีสิทธิในการเขาถึงฐานขอมูล ในที่นี้จะแนะนําการ
กําหนดคาโดยใช คอมมานดไลนของ mysql  ผูติดต้ังไมจําเปนตองพิมพคําส่ังตอไปน้ีในไดเรกทอร่ี
ของ mysql ก็ได  คําสั่งที่ใชจัดการมีดังตอไปนี้  
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# mysqladmin -u root -p create phpgroupware  
(enter root's password when prompted)  
# mysql -u root -p  
mysql> grant  all on phpgroupware.* to phpgw@localhost identified by "my-db-passwd";  
mysql> exit; 
หมายเหตุ : # หมายถึงผูติดต้ังจําเปนตองอยูเปน root เพ่ือจัดการฐานขอมูล 
ขั้นตอนตอไปตองมีการเตรียมการตั้งคาเพื่อสราง ไฟล "header.inc.php" ซึ่งเปนไฟลที่ใชติดตอกับ
ฐานขอมูลและการกําหนดคาอื่นๆ ซึ่งเปนคาหลักที่จะใชจัดการระบบตอไป 
การกําหนดคา 
ข้ันตอนตอไปน้ี ผูติดตั้งสามารถทําบนเซิรฟเวอร โดยเว็บบราวเซอรของลีนุกซ บนระบบ x-
windows หรือวาผูติดต้ังจะทําบนตัว Client ใหทําการตั้งคาโดยผาน เว็บบราวเซอรเชนกัน ใน
ข้ันตอนน้ีผูติดต้ังจําเปนตองใช คุกกี้ เพื่อการ login แตหลังจากการติดต้ังในข้ันตอนการใชงาน จะ
เลือกใชคุกกี้หรือไมใชก็ได (คุกกี้สามารถเช็ตใหยอมรับไดที ่ เมนู Tools/Internet Options) เพื่อการ
ติดต้ัง phpgw จําเปนตองใชคุกกี้ในการประมวลผลเสมอ การตั้งคาระบบสามารถเขาไปยัง   

http://your_server_name/phpgroupware/setup/ 
ซึ่งจะปรากฏดังภาพ ง - 23  

 
ภาพ ง - 23 แสดงหนาจอการติดตั้ง phpGroupware 

ใหแนใจวาฐานขอมูลไดถูกเช็ตใหทํางานแลว ถายังไมไดเปดใชบริการหรือยังไมไดติดตั้ง ให
ดําเนินการใหเปดบริการ ดําเนินการติดต้ังใหเรียบรอย ซึ่งปกติถาติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ 
ฐานขอมูลก็จะติดตั้งใหแลวเปนคาเริ่มตน สิ่งที่ควรตรวจสอบอีกอยางหนึ่งคือ ชื่อฐานขอมูลและ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งชื่อผูใช ถาไมทราบ  ใหใชชื่อผูใชและรหัสผานของ root  จะถูกใชในการเช็ตคา
เร่ิมตน  เมื่อทําการเช็ตคาเรียบรอยแลวใหผูติดตั้งทําการ logg out ออกจากระบบ  

 
ภาพ ง - 24 แสดงการต้ังคาเร่ิมตนของการติดต้ัง phpGroupware 

จากนั้นใหคลิกที่ปุม write config เพื่อเก็บคาและดําเนินการใชขั้นตอนตอไป ดังภาพ ง - 25 

 
ภาพ ง - 25 แสดงหนาจอเพื่อคลิกเขาสูการติดตั้งระบบ 

 

 
ภาพ ง - 26 แสดงหนาจอการ login เขาสูการติดต้ังระบบ 
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ใหปอน Password ท่ีไดต้ังไวแลวในสวนของการติดต้ังไฟลเร่ิมตน ในที่นี้คือ gw จากนั้นใหคลิกที่
ปุม login เพื่อเขาสูการตั้งคาในสวนของผูดูแลระบบ ดังภาพ ง - 27 

 
ภาพ ง - 27 แสดงหนาจอเพื่อการตั้งคาเริ่มตน 

การตั้งคาประกอบดวย 4 ขั้นตอนสําคัญดังนี้  
ข้ันตอนท่ี 1: ผูติดตั้งตองแนใจวาฐานขอมูลทํางานแลวโดยสังเกตจากขอความ ถาขอความบน page 
ปรากฏวา  "Your database is working, but you don't have any applications installed" แสดงวา
ฐานขอมูลรองรับการทํางานแลว ใหผูติดตั้งคลิกที่ปุม Install เพื่อดําเนินการสรางตารางบน
ฐานขอมูลจะปรากฏดังภาพ ง - 28  

 
ภาพ ง - 28 แสดงหนาจอหลังการติดตั้งตารางบนฐานขอมูล 
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กอนที่จะดําเนินการในขั้นตอนที ่ 2 ใหผูติดตั้งคลิกที่ปุม Re-Check My Install เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการติดต้ังในข้ันตอนท่ี 2 ตอไป ดังภาพ ง - 29 

 
ภาพ ง - 29 แสดงหนาจอเพื่อการแกไขคาการติดตั้งและสรางบัญชีรายชื่อ Admin 

 ข้ันตอนท่ี 2: จากภาพ ง - 32 เพือ่เปนการแกไขคาเร่ิมตนไดเรกทอร่ีของระบบ ใหคลิกที่ปุม Edit 
Current Configuration ซึ่งจะปรากฏดังภาพ ง - 30  

 
ภาพ ง - 30 แสดงหนาจอเพื่อการแกไขคาการติดตั้ง 

ใหคาใน Enter the location of phpGroupware’s URL ใหปอน /phpgroupware  ผูติดต้ัง จําเปนท่ี
จะตองต้ังทางผานtmp  ไวที่ 'tmp/' หรือตั้งไวที่ใดก็ไดที่บุคคลภายนอกสามารถเขาถึง (ผูติดต้ัง 
จําเปนที่จะตองกําหนดสิทธิอยางเต็มภาพแบบที่ไดเรกทอรี file  โดยใชคําสั่ง  #chmod 777 file) 
จากนั้นใหคลิกที่ปุม Submit     
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ตอมาเปนการกําหนดคาวาตองการสรางบัญชีรายช่ือของ Admin และ Demo กอนหรือไมหรือจะ
กําหนดทีหลังก็ได ในที่น้ีใหกําหนดรายชื่อ Admin ซึ่งสวนใหญจะกําหนดชื่อเปน Admin และ 
รหัสผานตามท่ีตองการควรจะมีความยาวเกิน 6 ตัวอักษรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งรายชื่อ Admin จะ
เปนผูทําการตั้งคาระบบทุกอยางเพื่อการใชงานตอไป ดังภาพ ง - 34 

 
ภาพ ง - 31 แสดงหนาจอสรางบัญชีรายชื่อ admin และ demo 

ข้ันตอนท่ี 3 : ผูติดตั้งสามารถเลือกภาษาในการติดต้ังในที่นี้จําเปนตองเช็ตใหระบบสามารถรองรับ
ภาษาไทยได โดยการกําหนดที่ฐานขอมูลกอนโดยใชคําสั่ง 
# mysql -u root -p  
mysql> use phpgroupware;  
mysql> update languages set available="Yes" where lang_id="th"; 
mysql> exit; 
เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวใหกลับไปที ่Setup บน เว็บบราวเซอรและใหเลือกภาษาไทยในรายการ 
และ คลิกเลือก ตกลงตามภาพ ง -  32 
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ภาพ ง - 32 แสดงเลือกการติดตั้งภาษาไทย 

ข้ันตอนท่ี 4 : คือข้ันตอนการติดต้ังแอพพลิเคช่ัน  ใหเลือกแอพพลิเคชั่น เชน ปฏิทิน หรือ 
addressbook todo list ฯลฯ  ผูติดตั้งสามารถเลือกไดตามความตองการการใชงาน ผูวิจัยแนะนําวา
ควรเลือกท้ังหมด และ คอยจัดการการใชงานตอนกําหนดใหผูใชแตละคนอีกคร้ัง การเลือก
แอพพลิเคชั่น ดังภาพ ง - 33 

 
ภาพ ง - 33 แสดงการการติดต้ังแอพพลิเคชั่น 

เม่ือทําเสร็จข้ันตอน ผูติดตั้งสามารถเขาสูระบบโดยเขาไปที ่ 
http://your_server_name/phpgroupware 
จะปรากฏ Dialog box สําหรับปอน Username และ Password เพื่อเขาสูระบบ ใหใช username : 
Admin และ ใส Password ท่ีถูกตอง เพื่อเขาสูระบบตอไป ดังภาพ ง – 34 
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ภาพ ง - 34 แสดงการปอน Usernam และ Password เพื่อเขาสูระบบ 
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