
 

 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ืองการพัฒนากรุปแวรดวยโปรแกรมรหัสเปดเพ่ือสนับสนุน 
การทํางานกลุม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เครือขายภาคเหนือ  ผูวิจัยได 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งสรุปสาระสําคัญโดยแบงเปนหัวขอและมีรายละเอียดตาม 
ลําดับดังนี้ 
 
2.1  ระบบสารสนเทศ 

สัลยุทธ สวางวรรณ (2545) ไดใหคําจํากัดความของระบบสารสนเทศวา ระบบสารสนเทศ 
(Information system) ในทางดานเทคนิคหมายถึง กลุมของระบบงานท่ีประกอบดวยฮารดแวรหรือ
อุปกรณและซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพวิเตอร ท่ีทําหนาท่ีรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และ
แจกจายขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุมภายในองคกร นอกจากนี้ยังชวย
บุคลากรในองคกรนั้นในการประสานงาน การวิเคราะหปญหา การสรางแบบจําลองวัตถุที่มีความ
ซับซอน และการสรางผลิตภัณฑใหมๆ 

ระบบสารสนเทศประกอบดวยบุคคล สถานที่และสิ่งของภายในองคกรนั้นหรือสิ่งแวดลอม 
ขององคกร คําวา “ขาวสาร(Information)” หมายถึงขอมูลที่ไดรับการประมวลผลหรือปรุงแตง
เพื่อใหมีความหมายและเปนประโยชนตอผูใช สวนคําวา “ขอมูล(data)” เปนเพียงขอเท็จจริงท่ีไดรับ
การรวบรวมหรือปอนเขาสูระบบ ซึ่งอาจใชแทนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในองคกรหรือสิ่งแวดลอม 
กอนที่จะถูกนําไปจัดการใหเหมาะสมตอการนําไปใชงานในโอกาสตอไป 
 
2.2  ระบบอินทราเน็ต 

นิตยา เจรียงประเสริฐ (2544) ไดใหความหมายของระบบอินทราเน็ตวา อินทราเน็ต คือ 
โครงสรางเครือขายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลของธุรกิจดวยการใชเคร่ือง 
มือและแนวความคิดของเว็บ(Web) และการใชความสามารถของอินเทอรเน็ต เชน การคนขอมูล
อยางงายและไมแพง การติดตอสื่อสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(E-mail) และการทํางานรวมกัน
ดวยการแบงปนขอมูลหรือการสงผานขอมูลใหกันและกัน 

สัลยุทธ สวางวรรณ (2545) ไดใหรายละเอียดของระบบอินทราเน็ตวา ระบบอินทราเน็ต
เปนระบบที่มีราคาถูก สามารถขยายขนาดของระบบไดงายเมื่อมีความตองการ และสามารถใชงาน
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รวมกับคอมพิวเตอรชนิดตางๆได องคกรขนาดใหญมักจะมีระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานหลายระบบ
แตไมสามารถเชื่อมตอเขาดวยกันไดโดยงาย ระบบอินทราเน็ต  มีคุณสมบัติที่สามารถเชื่อมตอเขา
กับระบบอื่นๆ ไดในทันทีที่ตองการ ทําใหเสมือนเปนระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญเพียงระบบเดียว 
ซอฟตแวรสําหรับเว็บชวยใหการเชื่อมตอเปนระบบเดียวกันทั้งหมด จึงสามารถนํามาใชในการรวม 
การประมวลผลและระบบงานตางๆ ทั่วทั้งองคกรเขาดวยกัน ระบบอินทราเน็ตชวยใหองคกรสามารถ 
สรางระบบสารสนเทศที่มีความสมบูรณและตอบสนองผูใชงานที่ดีโปรแกรมประยุกตภายในองคกร 
องคกรที่สรางในรูปแบบเว็บเพจสามารถทําใหเปนระบบที่มีการโตตอบกับผูใชไดดวยการใชสื่อชนิด 
ตางๆ เชน ตัวอักษร เสียง และวิดีทัศน หลกัการพืน้ฐานของการใชระบบอินทราเน็ต คือ การสราง
สถานที่เก็บขอมูลแบบออนไลนที่สามารถปรับปรุงใหขอมูลมีความทันสมัยไดเสมอตามที่ตองการ 
สารบัญสินคา คูมือพนักงาน สารบัญโทรศัพท และขอมูลที่เปนประโยชนอ่ืนๆ สามารถไดรับการ
ทบทวนแกไขไดในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน การแกไขขอมูลไดตามตองการน้ีชวยใหองคกร 
สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 
 
2.3  ระบบอินทราเน็ตและการรวมมือในกลุม 

สัลยุทธ สวางวรรณ (2545) ไดใหรายละเอียดของระบบอินทราเน็ตและการรวมมือในกลุม
วา ระบบอินทราเน็ต ประกอบดวยเครื่องมือซอฟตแวรจํานวนมากสําหรับการสรางระบบสนับสนุน
การทํางานรวมกัน(collaboration) ซึ่งสมาชิกในกลุมสามารถแลกเปลี่ยนความคิด ใชขอมูลรวมกัน 
และทํางานรวมกันในโปรเจ็คเดียวกันและงานที่ไดรับมอบหมายโดยไมจํากัดสถานที่ ตัวอยางเชน 
บริษัทเหมืองแร Noranda Inc. ของประเทศแคนาดา ใชระบบอินทราเน็ตในการบันทึกและติดตาม
ขอมูลเกี่ยวกับการคนควาสํารวจแหลงแรที่กระจายอยูในสํานักงานยอย 12 แหงในทวีปอเมริกา
เหนือ ทวีปอเมริกาใต ทวีปออสเตรเลีย และทวีปยโุรป 

องคกรหลายแหงใชระบบอินทราเน็ตในการสรางระบบที่ชวยใหพนักงานทุกคนในองคกร
สามารถทํางานรวมกันไดซึ่งเปนการเชื่อมโยงทีมงาน โปรเจ็ค และกจิกรรมตางๆ ท่ัวท้ังองคกรเขา
ดวยกัน ระบบอินทราเน็ต Global Village ของบริษัท U.S. West เปนตัวอยางท่ีชัดเจน ระบบ
ดังกลาว มีความสามารถดังนี้ 

1) ที่ปรึกษาฝายขายในนครชิคาโกสามารถตรวจสอบเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
บริษัท สามารถดูขาวสารประจําวันได 

2) ผูบริหารโปรเจ็คสามารถตรวจสอบซอฟตแวร ที่กําลังไดรับการพัฒนาขึ้นมา
ใชงานสําหรับบริการใหมผูบริหารฯ สามารถทดสอบซอฟตแวรไดจากที่ 
เคร่ืองคอมพิวเตอรของตัวเอง 
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3) เจาหนาที่ซอมแซมฝายเทคนิคสามารถใชแผนที่ที่แสดงจุดที่สายโทรศัพท 
เสียหายอันเนื่องจากพายุหิมะและพิจารณากลยุทธสําหรับ แผนการซอมแซม
รวมกัน 

4) ผูบริหารระดับสูงสามารถเขามาใชงานระบบฯไดจากที่บานเพื่ออานอีเมล 
หรือตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานในวันรุงขึ้น 

5) วิศวกรที่กําลังคนควาออกแบบสวนประกอบของระบบเครือขายสามารถเชื่อม
ตอไปยังระบบอินเทอรเน็ตผานเกตเวย (gateway สวนท่ีเช่ือมตอระบบ 
อินทราเน็ตเขากับระบบอินเทอรเน็ต) เพื่อไปคนหาขอมูลแลวนํากลับมา 
เผยแพรใหแกผูรวมงานผานทางอีเมล 

 
2.4  การบริหารความรูในองคกร 

สัลยุทธ สวางวรรณ (2545) ไดใหขอมูลของการบริหารความรูในองคกรวา ความรูได 
กลายเปนศูนยกลางของกระบวนการผลิตและเปนทรัพยสินทางกลยุทธท่ีสําคัญทําใหความสําเร็จ
ขององคกรขึ้นอยูกับความสามารถขององคกรในการผลิต รวบรวม เก็บรักษา และเผยแพรความรู
มากขึ้น องคกรที่มีความสามารถในการใชความรูไดมากจะมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการ
ใชทรัพยากรที่หามาไดอยางยากลําบาก องคกรที่ปราศจากความรูจะไมสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทําใหการทํางานขององคกรลมเหลวในที่สุด 

การเพ่ิมพูนความรูใหแกองคกรก็ไมไดแตกตางอะไรไปจากคน คือ องคกรจะสรางและ 
รวบรวมความรูผานกลไกการเรียนรูขององคกรที่มีอยูหลายรูปแบบ ไดแก กระบวนการลองผิดลอง
ถูก การวางแผนทํากิจกรรมตางๆ อยางรอบคอบ และการวิเคราะหการตอบสนองจากลูกคาและ
สิ่งแวดลอมทั่วไป ซึ่งองคกรสามารถนําผลที่ไดมาใชในการกําหนดมาตรฐานใหมสําหรับขั้นตอน
การปฏิบัติงานและกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งจะเปนภาพสะทอนที่ดีที่แสดงใหเห็นถึงประสบการณ 
ขององคกรกระบวนการทั้งหมดน้ีเรียกวาการเรียนรูขององคกร องคกรที่สามารถเรียนรูหรือรับทราบ 
และตอบสนองตอสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็วจะสามารถอยูรอดไดยาวนานกวาองคกรที่ไมมีกลไก
ในการเรียนรูท่ีดี 

การบริหารความรูไดเพิ่มความสามารถขององคกรในการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมและนํา
ความรูที่ไดรับผสานเขาไปกับวิธีการดําเนินธุรกิจ 

การบริหารความรู (knowledge management) หมายถึงกระบวนการที่องคกรพัฒนาขึ้นมา
เพื่อนํามาสราง รวบรวม เก็บรักษา บํารุงรักษาและเผยแพรความรูขององคกร เทคโนโลยสีารสนเทศ
เขามามีบทบาทที่สําคัญในการบริหารความรู ในฐานะเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
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ดังกลาว ความรับผิดชอบในการบริหารงานจึงเกี่ยวของกับการพัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติของกระบวน 
การทางธุรกิจการผลิต รวมทั้งการเรียนรู การปองกัน และการใชความรูรวมกันภายในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.5  ระบบงานและโครงสรางภายในองคกรสําหรับการบริหารความรู 

สัลยุทธ  สวางวรรณ (2545)  ไดรายละเอียดของระบบงานและโครงสรางภายในองคกร 
สําหรับการบริหารความรูวาระบบสารสนเทศชวยกระบวนการเรียนรูขององคกรโดยการเก็บรวบ 
รวม กําหนดรหัสงาน และกระจายความรูทั้งแบบท่ีมีโครงสรางและแบบความรูโดยนัย   เม่ือ 
ขาวสารไดรับการเก็บรวบรวมและจัดโครงสรางภายในระบบงานแลวความรูนั้นจะสามารถนํา
ออกมาใชไดอยางสะดวกและไดมากครั้งเทาที่ตองการ องคกรสามารถใชระบบสารสนเทศในการ
จัดการกิจปฏิบัติที่เหมาะสมและนําความรูของกิจปฏิบัติเหลาน้ีไปเผยแพรอยางกวางขวางตอ
พนักงาน กิจปฏิบัติที่ดีที่สุด(best practice) คือหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแกปญหาที่ไดรับการ
พัฒนาสําหรับองคกร หรืออุตสาหกรรมน้ันๆ นอกเหนือจากการปรับปรุงการทํางานที่ตองใชความรู
ที่มีอยูแลว ความรูอาจไดรับการเก็บรักษาไวเพื่อการฝกหัดพนักงานใหม หนวยความจําขององคกร
จัดเก็บความรูในอดีตขององคกรท่ีสามารถนํามาใชในกระบวนการตัดสินใจและอื่นๆ  ระบบ 
สารสนเทศสนับสนุนเครือขายการสื่อสารระหวางพนักงานซึ่งชวยใหสามารถคนหาผูท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน และแลกเปลี่ยนความรูโดยนัยกันไดอยางสะดวกสบาย 

ภาพที่ 2-1 สัลยุทธ สวางวรรณ (2545) แสดงระบบสารสนเทศและโครงสรางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายในองคกรที่สนับสนุนการบริหารความรู ระบบงานสํานักงานชวยกระจายและ
ประสานการไหลเวียนขาวสารในองคกร ระบบงานท่ีตองการใชความรูสนับสนุนกิจกรรมของ
บุคลากรและผูเช่ียวชาญในการสรางความรูใหมๆและพยายามบูรณาการความรูใหมท่ีไดรับเขา
กับระบบงานหลักขององคกร การประสานงานระหวางกลุมและระบบสนับสนุนชวยในการสราง 
และการใชความรูรวมกันระหวางพนักงานในกลุมทํางานเดียวกัน ระบบปญญาประดิษฐชวยในการ
เก็บรวบรวมความรูใหมและชวยเหลือองคกรและผูบริหารในการกําหนดรหัสความรูท่ีสามารถ
นําไปใชไดซ้ําแลวซ้ําเลาภายในองคกรระบบงานเหลานั้นจําเปนจะตองมีโครงสรางเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองคกรที่มีการใชหนวยประมวลผล ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูลซอฟตแวร 
และเคร่ืองมือทางอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ShareKnowledge   Distribute 
Knowledge 

 Groupware 
Collaboration 
System 
-Groupware 
-Intranets 

Office 
System 
-Word Processing 
-Desktop Publicshing 
-Imaging and Web 
Publishing 
-Electronic Calendars 
-Desktop Databases 

 

 Artificial 
Inteligence 
Systems 
-Expert Systems 
-Neural Nets 
-Fuzzy Logic 
-Genetic Algorithms 
-Intelligent Agents 
 

Knowledge Work 
System 
-CAD 
-Virtual Reality 
-Investment 
Workstations 

 

Capture and 
Modify knowledge 

  Create 
Knowledge 

Networks Databases Processsors Software/ 
Internet Tools 

ภาพท่ี 2-1 ระบบสารสนเทศและโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรท่ีสนับสนุน             
          การบริหารองคความรู (สัลยุทธ สวางวรรณ 2545 ) 
 

2.6  การกระจายความรู : ระบบบริหารงานสํานักงานและเอกสาร 
สัลยุทธ สวางวรรณ(2545) ไดเสนอรายละเอียดของการกระจายความรู ระบบบริหารงาน

สํานักงานและเอกสารวา งานเอกสารและงานความรูเกิดข้ึนในสํานักงานเปนสวนใหญ ซึ่งรวมทั้ง 
งานของผูบริหารดวย สํานักงานจึงมีบทบาทสําคัญในการประสานการไหลเวียนของขาวสารทั่วทั้ง
องคกร หนาที่หลักสามประการของสํานักงานคือ 

1. บริหารงานและประสานงานใหแกพนักงานปอนขอมูลและบุคลากร 
2. เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวของกับผูใชขาวสาร ณ สํานักงานนั้นเขากับสวนอื่นทั่วทั้ง
องคกร 

3. เชื่อมโยงองคกรเขากับโลกภายนอก ไดแก ลูกคา บริษัทคูคา เจาหนาท่ีของรัฐ 
และผูตรวจสอบภายนอกองคกร 

พนักงานในสํานักงานมีอยูหลายจําพวกไดแก ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหาร พนักงานขาย และเจาหนาที่
เสมียน ที่อาจทํางานอยูเพียงลําพังหรือทํางานเปนกลุมในสํานักเดียวกัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นไดแก 

1. การจัดการเอกสาร คือ การสราง การเก็บ การเรียกใชงาน และการแจกจาย
เอกสาร 

2. การจัดตารางทํางานแกบุคคลหรือกลุมบุคคล 
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3. การสื่อสาร ไดแก การติดตอประสานงาน การรับขาวสาร การจัดการฝาก
ขอความในรูปแบบตางๆ เชน เสียง เสียงอิเล็กทรอนิกส และเอกสาร สําหรับ
บุคคลหรือกลุม 

4. การจัดการขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน ลูกคา และตัวแทนจําหนาย 
เม่ือ 15 ปที่แลวระบบสํานักงานจะจัดการในเรื่องการสรางการประมวลและการจัดการ

เอกสารเทาน้ัน แมในปจจุบันความรูและขาวสารยังคงอยูในรูปแบบของเอกสารสวนใหญ อยางไรก็
ตามเทคนิคการประมวลภาพดิจิทัล รวมทั้งการสื่อสารความเร็วสูงไดกลายเปนสวนประกอบหลัก
ของระบบสํานักงาน งานในสํานักงานจึงมักจะเกี่ยวของกับการประสานงานกับบุคลากรจํานวนมาก 
ระบบงานสํานักงานจึงมีเครื่องมือซอฟตแวรชวยในการจัดการกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
โปรแกรมสําหรับการนัดหมายทางอิเล็กทรอนิกส 

 
2.7  การบริหารจดัการขอมูล 

สัลยุทธ สวางวรรณ (2545) ไดอธิบายการบริหารจัดการขอมูลวา ระบบฐานขอมูลขนาด
เลก็ ตารางคํานวณ สวนติดตอผูใชที่ใชงานงาย แมวาโปรแกรม ประมวลผลคํา(word processing)  
และโปรแกรมพิมพเผยแพรเอกสาร(desktop publishing)  ไดรับการนํามาชวยในการสรางและ
นําเสนอเอกสาร แตก็ถูกนํามาแกปญหาการใชกระดาษสําหรับเอกสารจํานวนมากเทาน้ัน ไมไดชวย
แกปญหาเกี่ยวกับกระบวนการไหลเวียนเอกสารที่มีอยูเปนจํานวนมาก มีการประมาณการวา ขอมูล
ในทางธุรกิจถึง 94% นั้นเก็บไวในรูปแบบเอกสาร การคนหาและปรับปรุงขาวสารในรูปแบบนี้จึง
เปนการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 2-1 ประเภทของระบบสํานักงาน 
 
กิจกรรมในสํานักงาน เทคโนโลยี 
จัดการบริหารเอกสาร โปรแกรมประมวลผลคาํ โปรแกรมพิมพเผยแพรเอกสาร โปรแกรม

ระบบรูปถายเอกสาร โปรแกรมพิมพเผยแพรบนเว็บ โปรแกรม
บริหารไหลเวียนเอกสาร 

การจัดตารางนัดหมาย ปฏิทินอิเล็กทรอนิกส กรุปแวร อินทราเน็ต 
การสื่อสาร อีเมล วอยสเมล ระบบตอบรับอัตโนมัติ กรุปแวร อินทราเน็ต 
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ตารางท่ี2-1 แสดงการสนับสนุนการทํากิจกรรมในสํานักงานโดยระบบสํานักงาน(Office system) 
ซึ่งหมายถึงงานประยุกตของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สรางขึ้นเพื่อผลผลิตของบุคลากรใน สํานักงาน  

วิธีการหนึ่งที่นํามาใชลดปญหาการไหลเวียนของเอกสารดังกลาว คือการใชระบบรูปถาย
เอกสาร(document imaging system) ซึ่งจะทําการเปลี่ยนเอกสารที่พิมพอยูบนกระดาษใหกลายเปน
เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่สามารถจัดเก็บและเรียกใชโดยเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางงายดาย ในระบบ
น้ีจะตองมีเครื่องกราดภาพ (scanner) เพื่อใชในการแปลงเอกสารบนกระดาษใหอยูในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสและถูกเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบกราฟกถาเอกสารนั้นไมมีการนํามาใช
งานเปนประจําก็อาจเก็บไวในอุปกรณบันทึกขอมูลแบบถาวรชนิดอ่ืนเชน แผนซีดี-รอม ซึ่งสามารถ
นําเอกสารนั้นกลับมาใชไดเมื่อตองการ 

ระบบรูปถายเอกสารจะมีการจัดเก็บดรรชนีเพื่อใหผูใชสามารถคนหาและเรียกใชเอกสารที่
ตองการไดเม่ือมีความตองการ การจัดเกบ็ดรรชนี สามารถทําไดหลายแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่
ตองการ เชน ดรรชนีอาจจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับวันที่เอกสารนั้นไดรับการแปลงเขามาสูระบบรวมทั้ง
ชื่อและหมายเลขลูกคา ชนิดของเอกสาร และหัวขอ 

 
2.8  กรุปแวร 

สัลยุทธ สวางวรรณ  (2545) ไดใหรายละเอียดของกรุปแวรไววา กรุปแวรเปนซอฟตแวรตัว
หลักที่ใชสําหรับสนับสนุนการทํางานรวมกัน ระหวางพนักงานกลุมตางๆ กรุปแวรประกอบดวย
องคประกอบที่สําคัญสามอยางคือ การสื่อสาร(communication) การรวมมือ(collaboration) และ
ความพรอมเพรียง(coordination) ซึ่งจะชวยใหสมาชิกในกลุมสามารถใชงานเอกสาร การจัดตาราง
นัดหมายแบบฟอรมกรอกขอมูล การใชไดเรกทอรี่รวมกันและการใชฐานขอมูลรวมกันได กรุปแวร 
คือ ซอฟตแวรที่รองรับการทํางานเปนกลุมที่ตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูลขาวสาร 
ความรู และ ทรัพยากรอ่ืนๆ กรุปแวรเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการสื่อสารภายในองคกรใน
ลักษณะตางสถานที่ ตางเวลา รวมไปจนถึงมีปฏิทินนัดหมาย ระบบอีเมลและอื่นๆ ตัวอยางของ
ซอฟตแวรประเภทกรุปแวรที่มีขายในทองตลาดในปจจุบัน เชน Lotus Notes/Domino, Microsoft 
NetMeeting, Netscape Collabra 

ตารางท่ี2-2 แสดงความสามารถของกรุปแวรท่ีมีจําหนายในทองตลาดทําใหกลายเปน
ซอฟตแวรที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับขาวสารและประสบการณ และสานการทํางานของ
กระบวนการตางๆ และเผยแพรเอกสารตามระยะเวลาหรือไปยังสถานที่ที่ตองการ องคกรท่ีมีการใช
ขาวสารอยางมาก เชน บริษัทที่ปรึกษา สํานักงานกฎหมาย และสถาบันการเงินตางก็พบวากรุปแวร
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เปนเครื่องมือซอฟตแวรท่ีมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสําหรับการนํามาใชยกระบบทรัพยสินทาง
ปญญาขององคกร 

 

ตารางท่ี 2-2  ความสามารถในการจัดการภูมิปญญาของกรุปแวร 
 

ความสามารถ คําอธิบาย 
การตีพิมพเอกสาร การประกาศขาวสาร และการทํางานของบุคลากรในทีมที่ใช

เอกสารรวมกันและความสามารถในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเอกสาร 

การทําขอมูลเลียนแบบ การรักษาและปรับปรุงขอมูลชุดเดียวกันในเคร่ือง
คอมพิวเตอรหลายเครื่องใหตรงกัน 

ติดตามการสนทนา จัดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากร 
การบริหารเอกสาร จัดเก็บขอมูลที่สรางขึ้นมาโดยโปรแกรมประยุกตตางๆ ไว

ในฐานขอมูล 
การบริหารการไหลเวียนเอกสาร จัดการยายหรือติดตามการใชงานเอกสารท่ีสรางข้ึนมาโดย

สมาชิกในกลุมเดียวกัน 
ความปลอดภัย ปองกันไมใหขอมูลถูกขโมยใชงาน 
ความสามารถในการนําพาติดตัว ผูใชสัญจรมีซอฟตแวรท่ีสามารถติดต้ังใชงานกับเคร่ือง

โนตบุกท่ีสามารถติดตอเขากับระบบเครือขายขององคกรได 
การพัฒนางานประยุกต สามารถพัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานประยกุตเฉพาะดานได 

 
ในยุคปจจุบันบุคลากรในองคกร ทํางานเปนทีมมากขึ้นจําเปนตองมีการประสานงานที่ด ี

รวมไปถึงการแบงปนขอมูล ขาวสาร องคความรู  การระดมสมอง และ การลงคะแนน เพื่อแกไข
ปญหาที่มีความซับซอนมากๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรไดพัฒนาข้ึนเพ่ือเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการ
ติดตอประสานงานภายในองคกรที ่ เรียกวา กรุปแวร โดยมีจุดประสงคหลักคือการสนับสนุนการ
ติดตอประสานงานที่มีประสิทธิภาพภายในองคกรนั่นเอง 
 
2.9  โอเพนซอรส  

opensource.thai.net/wiki (14 พฤศจิกายน 2545) ไดแสดงความหมายโอเพนซอรส วา 
โอเพนซอรส คือ วิถีทางใหมแหงการพัฒนาซอฟตแวร โดยวางอยูบนแนวคิดท่ีอาศัยความรวมมือ 
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ของนักพัฒนาท่ัวโลกเพ่ือสรางซอฟตแวรท่ีดีกวาและเปนสิทธิของทุกๆคนรวมกันอยางแทจริง 
ซอฟตแวรโอเพนซอรส คือ ซอฟตแวรท่ีอนุญาตใหศึกษา แกไขซอสโคดและเผยแพรไดอยางเสรี
ซอฟตแวรโอเพนซอรสคือแนวคิดเดียวกับซอฟตแวรเสรี และมีนิยามที่เปนทางการคือ ซอฟตแวร
เสรี ซอฟตแวรน้ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของ ริชารด เอ็ม สตอลลแมน(Richard M. Stollmen) ซึ่งมี
แนวคิดเริ่มตนจากการแลกเปลี่ยนซอรสโคดระหวางเพื่อนรวมงานภายในหองปฏิบัติการของสถาบัน 
เอ็มไอทีที่สตอลลแมนเคยทํางาน ตอมาสตอลลแมนจึงคิดกลไกการพัฒนาซอฟตแวรแนวคิดใหม
ขึ้นมาโดยเนนความมีเสรีภาพและตองการใหซอฟตแวรน้ัน ๆ มีเสรีภาพตลอดไป 
 แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับเสรีภาพ  สําหรับซอฟตแวรประกอบดวย 

1. เสรีภาพในการรันโปรแกรม เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม (freedom 0) 
2. สรีภาพในการศึกษาการทํางานของโปรแกรม ดัดแปลงแกไขโปรแกรมให
เหมาะกับความตองการ (freedom 1) ซ่ึงในขอน้ีจําเปนตองใชซอรสโคด 

3. เสรีภาพในการเผยแผสําเนาของโปรแกรมตอใหกับผูอ่ืน ซึ่งจะทําใหคุณชวย 
เหลือเพ่ือน ๆ ใกล ๆ ตัวคุณได (freedom 2) 

4. เสรีภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติมความสามารถของโปรแกรม แลวเผยแพรสวน
ที่คุณปรับปรุงนั้นสูสาธารณะ ซึ่งนั่นจะทําใหสังคมโดยรวมไดรับประโยชน
ถวนทั่วกัน (freedom 3) ในขอนี้ก็ตองการซอรสโคดเชนกัน  

คําวา Free ใน Free Software น้ัน มีความหมายถึง "เสรีภาพ" หรือ "อิสระ" ไมใช "ราคา"(ถาเปน
ภาษาอังกฤษ เคาก็วา free แบบในคําวา freedom หรือ free speech ไมใช free แบบในคําวา free 
beer) ดังน้ันเราจึงเรียก Free Software วา "ซอฟตแวรเสรี"ความแตกตางระหวาง Free Software กับ 
Freeware  คือ Freeware น้ัน หมายความเพียง "ราคา" แตไมไดหมายถึง "เสรีภาพ" แตซอฟตแวรเสรี 
คือ แนวคิดในแนวทางเดียวกับซอฟตแวรโอเพนซอรส 

หลกัการของโอเพนซอรส มี 2 ประการ คือ 
1. มีเสรีภาพที่จะทําอะไรกับซอฟตแวรที่คุณไดรับมาก็ได แจกเพ่ือนฝูงญาติพ่ี
นอง ทําขาย แกไขไว ใชเอง หรือแกไขแลวจําหนายจายแจกก็ได 

2. เพื่อที่จะเปดโอกาสใหคุณสามารถที่จะแกไขซอฟตแวรได  ซอรสโคด ของ
ซอฟตแวรจะตองเปดเผยสูสาธารณะดวย  

หลักประการทั้งสองนี้คือที่มาของคําวา โอเพนซอรส และเปนจุดใหญที่มักใชตัดสินวา
ซอฟตแวรอะไรที่โอเพนซอรส น่ันคือซอฟตแวรที่เปดเผยซอรสโคดออกมาใหสาธารณชนไดสัมผัส
ดวยแตจุดประสงคหลักของการ โอเพนซอรส ก็เพื่อที่วาทุกคนจะไดมีโอกาสที่จะสามารถแกไขได
ตามความตองการ 
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2.10 ลีนุกซ 
opensource.thai.net/wiki (14 พฤศจิกายน 2545) ไดใหรายละเอียดของ ลีนุกซไววา ลีนุกซ

ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ที่เปนยูนิกซโคลน สําหรับเครื่องพีซี และแจกจายใหใชฟรี สนับสนุน
การใชงานแบบหลากงาน หลายผูใช (MultiUser-MultiTasking) มีระบบ X วินโดวส ซึ่งเปนระบบ
การติดตอผูใชแบบกราฟก ท่ีไมข้ึนกับโอเอสหรือฮารดแวรใดๆ (มักใชกันมากในระบบยูนิกซ) และ
มาตรฐานการส่ือสาร TCP/IP ท่ีใชเปนมาตรฐานการส่ือสารในอินเทอรเน็ตมาใหในตัว  

ลีนุกซมีความเขากันได (compatible) กับ มาตรฐาน POSIX ซ่ึงเปนมาตรฐานอินเทอรเฟสท่ี
ระบบยูนิกซสวนใหญจะตองมี และมีรูปแบบบางสวนที่คลายกับระบบปฏิบัติการยูนิกซจากคาย 
Berkeley และ System V โดยความหมายทางเทคนิคแลวลีนุกซ เปนเพียงเคอรเนล (kernel) ของ
ระบบปฏิบัติการซึ่งจะทําหนาท่ีในดานการจัดสรรและบริหารโพรเซสงาน การจัดการไฟลและ 
อุปกรณ I/O ตางๆแตผูใชทั่วๆไปจะรูจักลีนุกซผานทางแอพพลิเคชั่น และระบบอินเทอรเฟสที่เห็น 
(เชน Shell หรือ X วินโดวส) ถารันลีนุกซบนเคร่ือง 386 หรือ 486 ของคุณ มันจะเปลี่ยนพีซีของคุณ
ใหกลายเปนยูนิกซเวอรกสเตชันที่มีความสามารถสูง เคยมีผูเทียบประสิทธิภาพระหวางลีนุกซบน
เคร่ืองเพนเทียม และเคร่ืองเวอรกสเตชันของซันในระดับกลาง และไดผลออกมาวาใหประสิทธิภาพ
ที่ใกลเคียงกันและนอกจากแพลตฟอรมอินเทลแลว ปจจุบันลีนุกซยังไดทําการพัฒนาระบบ เพ่ือให
สามารถใชงานไดบนแพลตฟอรมอื่นๆดวย เชน DEC Alpha , Motorolla Power-PC , MIPS เม่ือ
สรางแอพพลิเคชั่นขึ้นมาบนแพลตฟอรมใดแพลตฟอรมหนึ่งแลว ก็สามารถยายแอพพลิเคชั่นของ
ไปวิ่งบนแพลตฟอรมอื่นไดไมยาก ลีนุกซมีทีมพัฒนาโปรแกรมที่ตอเนื่อง ไมจํากัดจํานวนของ
อาสาสมัครผูรวมงาน และสวนใหญจะติดตอกันผานทางอินเทอรเน็ต เพราะท่ีอยูอาศัยจริงๆของแต
ละคนอาจจะอยูไกลคนละซีกโลกและมีแผนงานการพัฒนาในระยะยาวจึง ทําใหมั่นใจไดวา ลีนุกซ 
เปนระบบปฏิบัติการที่มีอนาคตและจะยังคงพัฒนาตอไปไดตราบนานเทานาน 

เนื่องจากลีนุกซเปนระบบปฏิบัติการที่ใหฟรี ผูที่ตองการใชสามารถขอจากผูที่มีลีนุกซอยู
แลว หรือจะดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ต หรือบีบีเอสไดโดยไมผิดกฎหมายและเนื่องดวยมีผูนิยมใช
มากจึงทําใหมีผูนําลีนุกซไปแกไขใหสามารถใชงานไดบนตัวประมวลผลกลางที่หลากหลาย ต้ังแต
อินเทล, โมโตโรลา, ดิจิตอลอัลฟา, พาวเวอรพีซ,ี ไปจนถึง สปารคของซัน นอกจากนี้ยังมี
ผูพฒันาโปรแกรมประยุกตออกมากันมากมาย มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง ลีนุกซเปน
ระบบปฏิบัติการ 32 บิตเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถจะดึงเอาพลังของเครื่องคอมพิวเตอรออกมาไดอยาง
เต็มกําลัง ลีนุกซไดรับการพัฒนาจากผูพัฒนานับรอยทั่วโลก แตลีนุกซจะเปนคนวางทิศทางในการ
พัฒนาดวยตัวเองและ มีคุณลักษณะของ ระบบ UNIX เต็มรูปแบบ และเปนระบบหลากผูใช หลาย
งานอยางแทจริง ลีนุกซมีระบบอินเทอรเฟสแบบกราฟก ที่เรียกกันวา X Windows ซึ่งเปน 
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มาตรฐานของระบบยูนิกซทั่วๆไป และสามารถใช window manager ไดหลายชนิด ตามความ
ตองการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนโปรโตคอลแบบ TCP/IP ,SLIP, PPP, UUCP และอื่นๆ คุณสามารถ
หาขอมูลเพิ่มเติมไดงาย มีเอกสารหลากหลาย และผูคนมากมายคอยสนับสนุนคุณผานอินเทอรเน็ต 
หรือผูใชอาจจะหาการสนับสนุนจากบริษัทที่ปรึกษา หรือจากบริษัทผูจัดจําหนายระบบลีนุกซก็ได 

 
2.11  PHP  

www.thaiwbi.com/course/php/index2.html (14 พฤศจิกายน 2545) ไดใหรายละเอียดของ 
PHP ไววา PHP ยอมาจาก  Professional Home Page  ซึง่เปนภาษาจําพวก Script Language คําสั่ง
ตางๆ จะเก็บอยูในไฟลที่เรียกวา สคริปต (Script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสั่งซึ่ง
ทํางานโดยการสั่งงานจากเว็บเพจ แตไปประมวลผลที่ Web Server สําหรับแสดงเว็บเพจอยางหน่ึง 
ที่จัดอยูในกลุม Server Side Script และจะทํางานในฝง Server แลวสงการแสดงผลมายัง Browser 
ของตัว Client นอกจากนี้มันยังเปน Script ที ่ Embed บน HTML อีกดวย สวนเลขที่ตอทายก็
หมายถึงรุน (version) น่ันเอง และกําลังเปนที่นิยมกันมากในหมูนักสรางเว็บทั่วโลก ตัวอยางของ
ภาษาสคริปตก ็เชน Java Script, Perl, ASP (Active Server Page) เปนตน  

เนื่องจากภาษา   PHP  พัฒนาขึน้มาเพ่ือการพัฒนา Web Site โดยเฉพาะ และ   PHP   ยังเปน
ภาษาที่เรียกวา   Sever side include (SSI)  หรือ  HTML-embed scripting language ซ่ึงเปนเคร่ืองมือ
สําคัญชนิดหน่ึงที่ชวยใหสามารถสรางเอกสารแบบ Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ลูกเลนมากขึ้น อาจจะกลาวไดวา PHP ไดรับการพัฒนาขึ้นมา เพ่ือแทนท่ี SSI รูปแบบเดิมๆ โดยให
มีความสามารถและมีสวนเชื่อมตอกับเครื่องมือชนิดอ่ืนมากขึ้น เชน ติดตอกับคลังขอมูลหรือ 
database เปนตน ที่สําคัญทําใหสามารถใสคริปตของ PHP ไวในเอกสาร(file)ของ HTML ไดเลย 
เมื่อเอกสารของ HTML นั้นถูกเรียกขึ้นมา Web Server ก็จะตรวจสอบกอนท่ีจะสงเอกสารน้ัน
ออกไปวาภายในเอกสารมีสคริปตของ PHP อยูหรือไม  ถาม ี  Web Server  ก็จะทํางานในสวนของ
สคริปต  PHP ใหเสร็จกอน แลวเอาผลลัพธที่ไดรวมกับเนื้อหาของเอกสาร HTML แลวสงออกไป  

PHP เปนผลงานท่ีเติบโตมาจากกลุมของนักพัฒนาในเชิงเปดเผยรหัสตนฉบับหรือ Open 
Source ดังน้ัน PHP จึงมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชรวมกับ 
Apache Webserver ระบบปฏิบัติการ เชน Linux หรือ FreeBSD เปนตน PHP จะมีการทํางานบน 
Web Server คลาย ๆ กับ Asp, Perl, CGI และอื่น ๆ   ลักษณะการเขียนของ PHP จะมีลักษณะคลาย
กับภาษา C PHP ซึ่งรวมพัฒนาโดยบริษัทตอไปน้ี 
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6. Sascha Schumann, Dortmund, Germany  
7. Thies C. Arntzen, Hamburg, Germany  
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ภาษาสคริปต (Scripting Language)  โฮมเพจจําเปนตองหาอะไรแปลกๆ ใหมๆ มาลงในเว็บไซต
เสมอ  หากมีเพียง HTML เว็บไซตก็ไมมีการตอบโตอะไรกลับมา ภาษาสคริปต สําหรับเว็บไซตน้ัน
เขียนไดหลายภาษา และมีรูปแบบการเขียนสองรูปแบบคือ 

1. Client-Side Scripting เปนการเขียนโปรแกรมภาษาสคริปตใหทํางานบน Web 
Browser โดยเขียนโปรแกรมแทรกหรือแฝง (Embed) เขาไปเปนสวนหนึ่งของเอกสาร 
HTML โปรแกรมภาษาสคริปตประเภทน้ีไดแก JavaScript, VBScript 
2.  Server-Side Scripting เปนการเขียนโปรแกรมภาษาสคริปต ใหทํางานบน Web 
Server โดย Web Browser จะเปนเพียงแคตัวที่แสดงผลการทํางานเทานั้น โปรแกรมท่ี
ทํางานบน Web Server เหลาน้ีเรียกวา CGI Script ซึ่งสามารถเขียนไดหลายภาษาดวยกัน 
เชน Perl , C, Pascal , VB เปนตน และ โปรแกรมภาษาสคริปตประเภทน้ีไดแก JSP, ASP , 
PHP 
 

2.12  MySQL 
www.thaiwbi.com/course/mysql/index2.html (14 พฤศจิกายน 2545) ไดเสนอวา MySQL 

ไววา MySQL เปนโปรแกรมฐานขอมูลท่ีใชจัดเก็บขอมูลโปรแกรมหน่ึง ทํางานในลักษณะ Client 
Server ทํางานบนระบบ Telnet บน Linux Red hat หรือ Unix System(ฟรี) และบน Win32  ทั่วไป
บนระบบเครือขาย Inter&Intranet นั้นหมายความวาเราสามารถเรียกใช MySQL ไดทั่วโลกกรณีที่
เปน Internet และ ท่ัวบริเวณท่ีเปน Intranet และยังสามารถเรียกใชบน Web Browser ไดในกรณีที่
ใช language เปน Interface ในการเชื่อม language ที่ใชเปน Interface เชน PHP Perl C C++  

MySQL เปนโปรแกรมท่ีเปนท่ีนิยมอีกตัวหน่ึงเน่ืองจากเปนซอฟตแวรประเภทโอเพนซอรส 
Linux+PHP+MySQL มีพลังที่มหัศจรรยที่สุด และเปนท่ียอมรับของ Web site ตางๆทั่วโลก เพราะ
นอกจากคุณภาพแลว โปรแกรมน้ียังเปนของฟรีดวย ซึ่งจะที่ชวยลดตนทุนการใชโปรแกรมของ
บริษัทไดเปนอยางดี 

 




