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องค์ ก รธุ รกิ จ ทัง4 ภาคเอกชนและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในประเทศไทยเริ, ม นํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ งานทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานที,มี
ลิขสิทธิ= แต่ยงั ไม่เป็ นที,แพร่ หลายมากนัก ทําให้ เกิดคําถามว่ว่าองค์กรธุรกิจจะเปลี,ยนซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานทีที,มีลิขสิทธิ=มาเป็
มาเป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้
ประสบความสําเร็ จได้ อย่างไร
การศึกษานี 4 มุง่ ศึกษาปั จจัยที,เกี,ยวข้ องในการเปลี,ยนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
มาเป็ นซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ านัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กขององค์ กรธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ เชิงซ้ อน จาก
กลุ่มตัวอย่างขนาด 497 คน จาก 5 องค์กรธุรกิจ โดยเป็ นองค์
องค์กรธุรกิจที,ใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ
พนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาไม่น้อยกว่า 2 ปี พบว่าปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ ความคาดหวังด้ าน
ความสามารถของซอฟต์ แ วร์ ความพยายามที, ผ้ ู ใ ช้ ค าดว่ า จะต้ อ งทุ่ ม เทลงไปในการใช้ ง าน
ซอฟต์แวร์ อิทธิ พลทางสังคม โดยมีความสมัครใจในการใช้ งานมีอิทธิ พลแฝงอย่างมี นยั สําคัญ
ซึ,งปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น มีผลต่อความตังใจในการใช้
4
งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก ผลการวิ จัยปรากฏว่าความตังใจในการใช้
4
ง านและ
และปั จ จัยเงื, อนไขการ
อํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จในการเปลี,ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิ จโดยวัวัดจากมิติความพึงพอใจในการใช้ งานซอฟต์แวร์
ดังกล่าว ทังนี
4 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น มีระดั
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที,ระดับ
p< 0.05
ผลการศึกษาดัง กล่าว นํ าไปสู่ข้ อเสนอแนะตัวแบบในการเปลี
เปลี, ยนมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์
ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กในองค์
กใ
ก รธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ และ
ข้ อเสนอแนะในการพั
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
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01 การเทียบเคียงการทํางานของชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
กับชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท
02 เปรียบเทียบรูปแบบของเอกสารที่ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศ
ดอทอ็อกและชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟทสามารถรองรับได
03 ประโยชนและขอจํากัด/ขอแลกเปลี่ยนที่จะไดรับจากการนําซอฟตแวรชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกมาใชงาน
04 ลักษณะของความเสีย่ ง คาใชจาย และเวลาที่จะเกิดขึ้นในแตละรูปแบบกลยุทธ
การเปลี่ยนแปลง
05 รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามความตองการใหภาครัฐเขามา
สนับสนุน/ชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
06 แผนการสุมตัวอยาง
07 รายละเอียดตัวแปรขอมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต อบแบบสอบถาม
08 รายละเอียดตัวแปรระดับความตั้งใจ/ความสมัครใจ/ความพึงพอใจ
ในการเปลีย่ นมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
09 รายละเอียดตัวแปรความคาดหวังดานความสามารถของซอฟตแวร (PE)
ในการเปลีย่ นมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
10 รายละเอียดตัวแปรความพยายามที่ผูใชคาดวาจะตองทุมเทลงไปในการใชงาน
ซอฟตแวร (EE) ในการเปลีย่ นมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟศดอทอ็อก
11 รายละเอียดตัวแปรอิทธิพลทางสังคม (SI) ในการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวร
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
12 รายละเอียดตัวแปรเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ในการเปลีย่ นมาใช
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
13 รายละเอียดคําถามขอเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวร
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจ
14 เกณฑเทียบระดับความคิดเห็น (การกําหนดคาคะแนนในการตอบ)
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21
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28
43
57
65
68
69
70

71
72
73
76
77
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ตารางที่
15 เกณฑการประเมินระดับความคิดเห็น (การกําหนดชวงคาคะแนนเฉลี่ย
16 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจากองคกรตัวอยาง
17 จําแนกกลุม ตัวอยางตามเพศ อายุ คุณวุฒกิ ารศึกษา และทักษะในการใชคอมพิวเตอร
18 จําแนกกลุม ตัวอยางตามเพศ และซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานทีใ่ ชเปนตัวแรก
19 ประสบการณในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน แตละโปรแกรม
ของกลุมตัวอยาง
20 จําแนกกลุมตัวอยางตามเพศ และตําแหนงงาน
21 จําแนกกลุมตัวอยางตามตําแหนงงาน และชวงเวลาของกระบวนการเปลี่ยน
มาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
22 ระดับความตั้งใจ/ความสมัครใจ/ความพึงพอใจในการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวร
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกรของกลุมตัวอยาง
23 ความคาดหวังดานความสามารถ หรือความสามารถในการทํางานของ
ซอฟตแวร (PE) จากประสบการณใชงานซอฟตแวรชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟศดอทอ็อก ของกลุมตัวอยาง
24 ความพยายามที่ผูใชคาดวาจะตองทุม เทลงไปในการใชงานซอฟตแวร (EE)
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก โดยเปรียบเทียบประสบการณ
ของผูตอบแบบสอบถามในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศ
ดอทอ็อก กับซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานอืน่ ทั้งที่เปนซอฟตแวรทมี่ ีลิขสิทธิ์
(เชน ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท) หรือโอเพนซอรสซอฟตแวร
หรือฟรีแวรใด ที่ผูตอบแบบสอบถามเคยใชงานมากอน
25 อิทธิพลทางสังคม (SI) ที่มีผลตอความตั้งใจในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกของกลุม ตัวอยาง ซึง่ นําไปสูความสําเร็จ
ในการเปลีย่ นมาใชซอฟตแวรดังกลาวขององคกร
26 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ที่กลุมตัวอยางเห็นวามีผลตอการเปลี่ยน
มาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกในองคกร
ใหประสบความสําเร็จ
27 จําแนกกลุมตัวอยางตามตําแหนงงาน ปริมาณการใชงานซอฟตแวรเฉลี่ยเพื่อ
ทําใหงานสําเร็จตามภารกิจ และโปรแกรมยอยของซอฟตแวรชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก ที่ใชงาน
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28 ปริมาณการใชงานซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
99
เพื่อทําใหงานสําเร็จตามภารกิจของกลุมตัวอยาง
29 จําแนกกลุมตัวอยางตามตําแหนงงาน ปริมาณการใชงานซอฟตแวรเฉลี่ยเพื่อทําให
งานสําเร็จตามภารกิจ และโอกาสในการขอใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานอืน่
100
(เชน ซอฟทแวรชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท)
30 จําแนกกลุมตัวอยางตามตําแหนงงาน ปริมาณการใชงานซอฟตแวรเฉลี่ยเพื่อทําให
งานสําเร็จตามภารกิจ และความตองการใหองคกรใชซอฟตแวรชุดโปรแกรม
101
สํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก ตอไป
31 จําแนกกลุมตัวอยางตามตําแหนงงาน ปริมาณการใชงานเพื่อทําใหงานสําเร็จ
ตามภารกิจ และการแนะนําใหองคกรอื่น หรือบุคคลที่รูจักเปลี่ยนมาใช
106
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
32 เปรียบเทียบกลุมตัวอยางจากตําแหนงงาน ปริมาณการใชงานซอฟตแวรเฉลี่ย
เพื่อทําใหงานสําเร็จตามภารกิจ และความพึงพอใจเฉลีย่ ในการใชซอฟตแวร
108
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก (คะแนน 1-5)
33 เปรียบเทียบกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนงงาน ประโยชนที่องคกรจะไดรับ
109
จากการนําซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกมาใชงาน
34 เปรียบเทียบความสามารถของซอฟตแวรชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศ
110
ดอทอ็อกกับความสามารถรองรับลักษณะงานทีท่ ําอยูของกลุมตัวอยาง
35 เปรียบเทียบกลุมตัวอยางจากชวงเวลาที่เขามาทํางานในองคกร ครั้งแรกในสํานัก
หรือกอง หรือแผนก ตามชวงเวลาของกระบวนการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก ปริมาณการใชงานซอฟตแวรเฉลี่ยเพื่อทําใหงาน
สําเร็จตามภารกิจ ความพึงพอใจเฉลี่ยในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟศดอทอ็อก (คะแนน 1-5) และการแนะนําใหองคกร หรือบุคคลที่รูจัก
113
เปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
36 เปรียบเทียบกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนงงาน กับความตองการจัดใหมีบริการ
(Support) ใหคําแนะนําชวยเหลือแกบุคลากรเมื่อมีปญหาในการใชงานซอฟตแวร
115
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
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37 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟศดอทอ็อก (คะแนน 1-5) และการแนะนําใหองคกรอื่น หรือบุคคล
ที่รูจักเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
116
ระหวางองคกรรัฐวิสาหกิจกับองคกรเอกชน
38 คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคในแตละตัวแปรอิสระหลัก
117
39 ตัวแปรอิสระหลักที่จะนํามาทําการวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธเชิงซอน
119
และทดสอบสมมติฐาน
40 คา Tolerance และคา Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ
120
41 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระความคาดหวังดาน
ความสามารถของซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
122
ดวยกัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระฯ กับตัวแปรตาม
42 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระความพยายามที่ผใู ชคาดวา
จะตองทุม เทลงไปในการใชงานซอฟตแวรชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศ
ดอทอ็อกดวยกัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระฯ กับตัวแปรตาม 123
43 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระอิทธิพลทางสังคมดวยกัน
125
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระฯ กับตัวแปรตาม
44 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรความตั้งใจในการใชซอฟตแวร
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก กับตัวแปรตาม และระหวาง
127
ตัวแปรตามดวยกัน
45 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระปจจัยเงื่อนไขการอํานวย
ความสะดวกระหวางตัวแปรตามดวยกัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
130
ตัวแปรอิสระฯ กับตัวแปรตาม
46 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยและทดสอบสมมติฐาน (กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
133
ที่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497)
47 อภิปรายผลปจจัยของความคาดหวังดานความสามารถของซอฟตแวร
143
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก
48 อภิปรายผลปจจัยของความพยายามที่ผูใชคาดวาจะตองทุมเทลงไป
146
ในการใชงานซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อก

ฐ
ตารางที่
49 อภิปรายผลปจจัยของอิทธิพลทางสังคม
50 อภิปรายผลปจจัยของเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
51 ลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการเปลี่ยนมาใช
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศในองคกรธุรกิจ ทั้งโดยตรง
และโดยออมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
52 รูปแบบการนําเสนอถึงประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการนําซอฟตแวร
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศดอทอ็อกมาใชงาน โดยจัดลําดับ
ความสําคัญของประโยชนตามตําแหนงงาน
53 รูปแบบการจัดใหมีบริการ (Support) ใหคําแนะนําชวยเหลือแกบุคลากร
เมื่อมีปญหาในการใชงานซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศ
ดอทอ็อก โดยจัดลําดับความสําคัญของรูปแบบการบริการ ตามตําแหนงงาน
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สารบัญภาพ
ภาพที่
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ซอฟต์ แวร์ จัดเป็ นองค์ประกอบสํ าคัญองค์ ประกอบหนึงของเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื อสารที ช่วยให้ การทํ างานขององค์กรประสบความสํ าเร็ จ อย่างรวดเร็ ว อี กทัง* ยังช่วยเพิ ม
ผลิตภาพของการทํางานอีกด้ วย ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานเป็ นซอฟต์แวร์ พื *นฐานประเภทหนึง
ที ถูก ใช้ ง านตัง* แต่ร ะดับ ปั จ เจกบุค คล จนถึ ง การใช้ ง านในระดับ องค์ ก รธุ ร กิ จ ทุกขนาดทัวโลก
(Arnowitz, Arent and Berger, 2007: 440) โดยซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน จะรวม
โปรแกรมต่างๆ เข้ าไว้ ด้ วยกัน ให้ ใ ช้ ง านร่ ว มกันได้ แ ละมี รู ปแบบการใช้ ง านง่ า ย ชุด โปรแกรม
สํานักงานส่วนใหญ่ อย่างน้ อยจะมีการรวมเอาโปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor) และ
โปรแกรมตารางทําการ (Spreadsheet) ทังนี
* *อาจมีเพิมเติมอีกหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมการ
นําเสนอ เครื องมือฐานข้ อมูล ชุดแก้ ไขงานกราฟิ ก เครื องมือทีใช้ ในการสือสาร เป็ นต้ น นอกจากนี *
อาจมี โ ปรแกรมรั บ -ส่ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโปรแกรมจั ด การข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล หรื อ
ชุดโปรแกรมใช้ งานระบบกลุม่ (ทีเอชดอทวิกิพีเดีย, 2553)
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานทีมีการใช้ งานมากทีสุดคือซอฟต์แวร์ ประเภทใบอนุญาต
หรื อไลเซนส์ (License) ซึงเป็ นการอนุญาตในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ตา่ งๆ แก่บคุ คล หรื อองค์กร เช่น
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ (Microsoft Office) ส่วนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํ า นัก งานประเภทที เปิ ดให้ ใ ช้ โ ดยไม่ เ สี ย ค่ า ใบอนุ ญ าต หรื อ เสี ย ในอัต ราที ตํ า ได้ แ ก่ ฟรี แ วร์
(Freeware)1 หรื อโอเพนซอร์ ส (Open Source)2 เช่น ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก (OpenOffice.org)
จากรายงานการสํ ารวจเมื อ ค.ศ. 2010 พบว่าซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานที ครอง
ส่วนแบ่งการตลาดมากทีสุดในโลก คือ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ร้ อยละ 72 รองลงมา

1

ฟรี แวร์ เป็ นโปรแกรมทีผู้สร้ างมีความประสงค์ทีจะให้ ใช้ งานโปรแกรมทีตนเองได้ พฒ
ั นาขึ *นโดยไม่คิดมูลค่า
แต่ทงนี
ั * * จะไม่มีการเปิ ดเผยรหัสต้ นฉบับทีใช้ ในการพัฒนา (Linux Information Project, 2006)
2
โอเพนซอร์ ส เป็ นซอฟต์แวร์ ทีสามารถนําไปใช้ งาน ศึกษา พัฒนาต่อ และเผยแพร่ ได้ อย่างเสรี ภายใต้ เงือนไขที
กําหนดเป็ นซอฟต์แวร์ ทีเปิ ดเผยต้ นฉบับให้ สาธารณะนําไปพัฒนาต่อยอดได้ จึงทําให้ เกิดการร่ วมมือกันทํางาน
อย่างไร้ พรมแดนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Open Source Initiative, 2011)

2
คือ โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ร้ อยละ 21.5 และอืนๆ ร้ อยละ 6.5 (Webmasterpro, 2010) ซึงส่วน
แบ่งตลาดของชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ลดลงประมาณร้ อยละ 23 จากทีเคยครองส่วน
แบ่งการตลาด ร้ อยละ 95 เมือปี ค.ศ. 2006 (Hamm, 2006) แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ คอมพิวเตอร์
มีแนวโน้ มทีจะใช้ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกและอืนๆ เพิมมากขึ *น แต่ยงั อยู่ใน
อัตราทีตําเมือเปรี ยบเทียบกับชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้ งานใน
เชิงธุรกิจ จากรายงานการสํารวจของบริ ษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems) เมือ ค.ศ. 2007
พบว่ า มี ผ้ ูใ ช้ ชุด โปรแกรมสํ านัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กในเชิ ง ธุ ร กิ จ หรื อการปฏิ บัติ ง าน
ประจํ า วั น เพี ย งร้ อยละ 20 ในขณะที การใช้ งานที บ้ า น หรื อ ใช้ งานส่ ว นตัว มี ถึ ง ร้ อยละ 80
(Tenhumberg, 2007: 7)
อย่างไรก็ ตามภาครั ฐของประเทศต่างๆ ได้ มีการส่ง เสริ มให้ ประชาชนและองค์กรต่างๆ
หันมาใช้ ชุดโปรแกรมสํานักงานทีเป็ นโอเพนซอร์ สซอฟต์แวร์ เพือช่วยลดปั ญหาซอฟต์แวร์ ละเมิด
ลิขสิทธิn ซึงเป็ นสิงทีผิดกฎหมาย และช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการจัดหาซอฟต์แวร์ ทีมีลิขสิทธิn เนืองจาก
ชุดโปรแกรมสํานักงานทีเป็ นโอเพนซอร์ สซอฟต์แวร์ ไม่มีคา่ ลิขสิทธิn ช่วยลดต้ นทุนให้ กบั องค์กรต่างๆ
ได้ โดยเฉพาะในช่วงที สภาวะเศรษฐกิ จ ตกตํา (สํ านักงานส่ง เสริ ม อุตสาหกรรมซอฟต์แ วร์ และ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2553: 11)
สําหรับในประเทศไทย ยุทธศาสตร์ ที 5 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ฉบับที 2 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556) ซึงได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือวันที
5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 กล่าวถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เพื อสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ เข้ าประเทศ โดย
เป้าหมายทีเกียวข้ องกับซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส คือ เพิมจํานวนบริ ษัททีให้ บริ การซอฟต์แวร์ โอเพน
ซอร์ สอย่างน้ อย ร้ อยละ 10 ของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ทงั * หมด โดยมีมาตรการส่งเสริ มให้ เกิ ด
ธุรกิจและบริ การทีเกียวกับซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สในประเทศไทย ได้ แก่ (1) ดําเนินการส่งเสริ มและ
สร้ างความเข้ าใจให้ กับนักพัฒนาและผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส และสืออิเล็กทรอนิกส์เกี ยวกับ
สัญญาอนุญาตใช้ สิทธิ (License Agreement) เพือให้ เกิดความเข้ าใจและเลือกใช้ งานได้ อย่าง
เหมาะสม (2) สร้ างโอกาสในการประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สในภาคการศึกษา และภาครัฐ
และไม่ให้ กําหนดเงือนไขในระเบียบการจัดซื *อจัดจ้ างหรื อกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และ
บริ การในข้ อกํ าหนดการว่าจ้ าง (Term of Reference: TOR) ของโครงการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารภาครัฐทีเป็ นการกีดกันระบบทีพัฒนาด้ วยซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส และ
(3) ให้ หน่วยงานที สนับสนุนการพัฒ นาอุตสาหกรรมซอฟต์แ วร์ ข องประเทศ ส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด

3
ผู้ประกอบการที มีความเชี ยวชาญด้ านซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมากขึ *น โดยใช้ มาตรการสนับสนุน
ด้ านเงินทุน/เงินช่วยเหลือในรู ปแบบต่างๆ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2552:
23-26)
จากข้ อมูลภาพรวมการใช้ ซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย พบว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยจ่ายเงิน
ซื *อซอฟต์แวร์ 3 เป็ นเงินจํานวนมาก โดยร้ อยละ 70-80 ของซอฟต์แวร์ ทีใช้ อยู่เป็ นซอฟต์แวร์ นําเข้ า
จากต่างประเทศ นอกจากนัน* มี การใช้ ซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิn (Piracy Software) ซึงรวมถึง
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ด้วยมีมลู ค่ารวมทางเศรษฐกิจสูงสุดอยู่ในลําดับที 15
ของโลก เมือ พ.ศ. 2552 (Highest Commercial Value of Pirated Software in 2009) โดยมี
มูลค่าประมาณ 694 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (ประมาณ 24,290 ล้ านบาท) แม้ ว่าอัตราการ
ละเมิดลิขสิทธิnซอฟต์แวร์ (Piracy Rate) ลดลงอย่างต่อเนืองจากร้ อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2551 เป็ น
ร้ อยละ 75 ใน พ.ศ. 2552 (Business Software Alliance and IDC, 2010a: 8, 12) ในไตรมาส
แรกของ พ.ศ. 2553 กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ได้ เข้ าปราบปรามการใช้ ซ อฟต์ แวร์ ละเมิดลิ ขสิทธิn ในองค์กรธุรกิ จ คิดเป็ นมูลค่าซอฟต์แวร์ ทีถูก
ละเมิดลิขสิทธิnกว่า 56 ล้ านบาท (กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ และไอดีซี, 2553ก : 2-3) สําหรับ
พ.ศ. 2554 รายงานการศึกษาของกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ พบว่า “อัตราการละเมิดลิขสิทธิn
ซอฟต์แวร์ บนเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ในประเทศไทย พ.ศ.
2553 ลดลง 2 จุด มาอยู่ทีร้ อยละ 73 เป็ นการลดลงอย่างต่อเนืองเป็ นปี ที 4 ติดต่อกันจาก ร้ อยละ
80 ใน พ.ศ. 2549 แต่ยงั เป็ นอัตราการลดลงทีตํา มูลค่าความสูญเสียเชิงพาณิชย์ทีเกิดจากการ
ติดตังซอฟต์
*
แวร์ โดยไม่มีใบอนุญาตใช้ งานบนเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลใน พ.ศ. 2553 เพิมขึ *น
เป็ น 777 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ฯ จาก 694 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ฯ ใน พ.ศ. 2552 แสดงให้ เ ห็ น
ความก้ าวหน้ าของการลดการละเมิดลิขสิทธิnซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย ซึงอัตราการละเมิดลิขสิทธิnที
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ใน พ.ศ. 2552 มูลค่าการใช้ จ่ายซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย รวมทังสิ
* *น 64,365 ล้ านบาท โดยภาคเอกชนมีการใช้
จ่ายในการซื *อซอฟต์แวร์ สงู สุด คิดเป็ นร้ อยละ 45.1 รองลงมาคือ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (ร้ อยละ 43.5) และ
ธุรกิจครัวเรื อนขนาดเล็กและภาคครัวเรื อน (ร้ อยละ 11.4) (สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2553), (สถาบันวิ จยั เพือการพัฒนาประเทศไทย,
2553: 4-30) สําหรับใน พ.ศ. 2554 มูลค่าการใช้ จ่ายซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย รวมทังสิ
* *น 29,418 ล้ านบาท
โดยภาคเอกชนมี ก ารใช้ จ่ า ยในการซื อ* ซอฟต์ แ วร์ สูง สุด คิ ด เป็ นร้ อยละ 68.9 รองลงมาคื อ ภาครั ฐ และ
รั ฐวิ สาหกิ จ (ร้ อยละ 31.1) (สํา นัก งานส่งเสริ ม อุต สาหกรรมซอฟต์ แวร์ แ ห่ง ชาติ และศูน ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2555: A-5)
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ลดลงจะส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจของประเทศมากขึ *น จะช่วยส่งเสริ มความเชือมันและความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยในระดับภูมิภาคได้ ในระยะยาว” (วารุณี รัชตพัฒนากุล, 2554)
แนวทางหนึงทีเป็ นทางออกสําหรับหลายๆ ประเทศ ในการลดการละเมิดลิขสิทธิnซอฟต์แวร์
คื อ การส่ ง เสริ ม การใช้ แ ละพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส โดยเฉพาะซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก หรื อซอฟต์แ วร์ ทีพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แ วร์ ดังกล่าว เช่น
LibreOffice หรื อ Apache OpenOfficeTM ในประเทศอย่างจริ งจัง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
เกาหลี ไต้ หวัน มาเลเซีย เวียดนาม เป็ นต้ น ซึงทําให้ ลดการพึงพาซอฟต์แวร์ จากต่างประเทศ และ
เป็ นการยกระดับขีดความสามารถให้ กบั ผู้ประกอบการ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ สามารถแข่งขัน
ได้ ในเวทีโลก (สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ, 2552) ซึงสอดคล้ องกับรายงาน
การศึกษาของกลุ่มพันธมิตรธุรกิ จซอฟต์แวร์ และไอดีซี (2553ข: 2) ที กล่าวว่า ถ้ าประเทศไทย
สามารถลดการละเมิดลิขสิทธิnซอฟต์แวร์ ให้ ได้ 10 จุด4 ภายในระยะเวลา 4 ปี จะกระตุ้นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมูลค่า 38,900 ล้ านบาท รัฐจัดเก็บภาษี รายได้ เพิมขึ *นเกือบ 2,200 ล้ านบาท และเพิม
มูล ค่าของผลิตภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณ 1,297 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
ภายในปี พ.ศ. 2556 และประโยชน์ทางเศรษฐกิ จจะยิงเพิมมากขึ *น ถ้ าสามารถลดลงได้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี แทนทีจะเป็ น 4 ปี โดยจะกระตุ้นเศรษฐกิ จและการจัดเก็บภาษี รายได้ เพิมขึ *นอี ก
ร้ อยละ 32 โดยจะก่อให้ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลค่า 51,300 ล้ านบาท ภายในปี พ.ศ. 2556
แทนทีจะเป็ น 38,900 ล้ านบาท รัฐจะจัดเก็บภาษี รายได้ เพิมขึ *นเป็ น 2,900 ล้ านบาท ภายในปี
พ.ศ. 2556 แทนที จะเป็ น 2,200 ล้ า นบาท และเพิ มมูล ค่า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ
ประมาณ 1,711 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (Business Software Alliance and IDC, 2010b: 7)
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน ซึงเป็ นหนึงในซอฟต์แวร์ ทีมี การละเมิดลิขสิทธิnใช้ งาน
มาก ประเทศต่า งๆ จึ ง ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนซอร์ ส
มาใช้ งานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิงซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ซึงในประเทศไทย ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นทีรู้ จกั ของชุมชน
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ตังแต่
* เริ มมีการออกซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเมือ พ.ศ. 2543 ซึงในเวลาเดียวกันนัน*
ศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ได้ พฒ
ั นาและส่งเสริ มซอฟต์แวร์ โอเพน
ซอร์ สในประเทศไทย ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ รับการส่งเสริ มใน
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เมือพ.ศ. 2552 อัตราการละเมิดลิขสิทธิnซอฟต์แวร์ บนเครื องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (PC) โดยรวมของประเทศ
ไทย อยูท่ ี ร้ อยละ 75 (Business Software Alliance and IDC, 2010a: 8, 12)
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ประเทศไทยก่ อ นที ซอฟต์ แ วร์ ดัง กล่ า วจะได้ รั บ การพัฒ นาให้ ร องรั บ ภาษาที มี ค วามซับ ซ้ อ น
(Complex Text Languages: CTL) ของภาษาไทย เช่น สระต่างๆ การจัดกลุ่มตัวอักษรและสระ
เพือรวมกันเป็ นคํา การตัดคํา (Context-Dependent Word Breaking) ใน พ.ศ. 2544 ซอฟต์แวร์
ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานที ได้ รั บ การพัฒ นาต่ อ ยอดมาจากซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ให้ รองรั บการใช้ งานภาษาไทย จํ านวน 2 ซอฟต์แวร์ คือ ออฟฟิ ศทะเล
(OfficeTLE) และปลาดาว (Pladao) ซึงได้ รับความสนใจจากประชาชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเป็ นอย่า งมาก รวมไปถึ ง บางบริ ษัท ได้ พ ยายามเปลี ยนจากซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํ า นัก งานไมโครซอฟท์ ไ ปเป็ นซอฟต์ แ วร์ ดัง กล่ า ว แต่ เ นื องจากขาดการวางแผนการเปลี ยน
ซอฟต์แ วร์ ทีดี จึงทํ าให้ มี เพี ยงบางวิ สาหกิ จ หรื อบางบริ ษัทเท่านัน* ที ประสบความสํ าเร็ จ ในการ
เปลียนมาใช้ ออฟฟิ ศทะเล หรื อปลาดาว (Samphan Raruenrom, 2010)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (2553) มีนโยบายและโครงการ
ในการพัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส หรื อซอฟต์แวร์ ต้นฉบับรหัสเปิ ด
(Open Source Software Project) มาตังแต่
* พ.ศ. 2545 เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ ลีนกุ ส์ (Linux)
และซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (ในชือ Pladao และ OfficeTLE) ให้ มี
การใช้ ภ าษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง การรวบรวมซอฟต์แ วร์ โอเพนซอร์ ส ตลอดจนฟรี แ วร์ ต่างๆ ที
สามารถใช้ งานได้ กับระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ (Windows) เผยแพร่ และแจกจ่ายให้ แก่ผ้ ูสนใจ
พร้ อมทัง* ได้ มีการทดลองใช้ งานกับบุคลากรของศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติทงหมด
ั*
ตลอดจนบางกลุ่มของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย
เริ มออกแผ่นซีดี "โอเพนซอร์ สและฟรี แวร์ สําหรั บระบบปฏิ บตั ิการวินโดวส์ รุ่ น 1.0" เมือเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2547 เนื องจากผู้ใช้ ส่วนใหญ่ ยัง ใช้ ระบบปฏิ บัติการวิ นโดวส์ นอกจากนี * ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ยังให้ บริ การความรู้ และสนับสนุนผู้สนใจใน
การพัฒนาและใช้ งานซอฟต์แวร์ ในระดับประเทศด้ วย (Samphan Raruenrom, 2010)
การเปลี ยนจากซอฟต์แวร์ จากชุดโปรแกรมสํ านักงานไมโครซอฟท์ ไปเป็ นซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขนาดใหญ่ครัง* แรกของประเทศไทยเกิดขึ *นทีการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย เมือ พ.ศ. 2549 โดยเปลียนได้ จํานวน 10,000 เครื องคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคล (Personal Computer: PC) คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของจํานวนเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที
มี ใ ช้ ง านในองค์ ก ร การเปลี ยนแปลงครั ง* นี ไ* ด้ รับ ความช่ วยเหลื อ บางส่ วนจากศูน ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ซึงความสํ าเร็ จดังกล่าวได้ นําไปสู่การเปลี ยนแปลงใน
องค์กรธุรกิ จ อื น เช่น บริ ษัท เอส แอนด์ พี ชิ นดิเคท จํ ากัด (มหาชน) อย่างไรก็ ตามการยอมรั บ
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ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกยังอยู่ในระดับตํา ทังนี
* * ตังแต่
* พ.ศ. 2551
เป็ นต้ นมา พบว่ามีความสําเร็ จของการเปลียนแปลงเกิดขึ *นในองค์กรรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 องค์กร
ธนาคาร 2 องค์กร และ กลุ่มธุรกิ จอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 1 แห่ง ซึงเป็ นทีน่าสังเกตว่า
ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กมี แ นวโน้ ม ที จะได้ รั บ ความนิ ย มใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทัง* หน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศ แต่สําหรับประเทศไทย
มีเพียงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ซึงมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน ขึ *นไปเท่านันที
* ให้ ความสนใจต่อ
การเปลียนไปใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เนืองจากยังคงมีการใช้
ซอฟต์แวร์ ต่างๆ รวมทังซอฟต์
*
แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานทีละเมิดลิขสิทธิn ในภาพรวมสูงประมาณ
ร้ อยละ 75 ทํ าให้ วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย รวมทัง* หน่วยงานภาครั ฐ
ยังให้ ความสนใจซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในระดับที น้ อยมาก
(Samphan Raruenrom, 2010)
จากรายงานข่าวในหนัง สื อพิม พ์ กรุ งเทพธุ รกิ จไอที ฉบับวันที 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2553
พบว่ า สถานภาพโอเพนซอร์ ส ของประเทศไทย ยัง มี ค วามไม่แ น่ น อนสูง เช่ น กรณี ที นิ ต ยสาร
เทคโนโลยี สารสนเทศฉบับหนึงได้ กล่าวถึงจุดบกพร่ อง 21 จุด (21 Bugs) ของซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ทําให้ ผ้ บู ริ หารของหน่วยงาน หรื อผู้ใช้ ทวไป
ั เกิดความ
ลังเลใจ กังวลใจว่าเมือนําชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งานแล้ ว จะทําให้
งานในองค์กรหยุดชะงัก ซึงจากการประชุมหน่วยงานผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สขนาดใหญ่ เมือ
วันที 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้ มีความตกลงร่ วมกันว่าจะจัดหางบประมาณมาสนับสนุนและ
สร้ างความมันใจ โดยการปรับปรุ งชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้ ดีขึ *นถึงระดับ
ใช้ งานได้ สะดวก สําหรับหน่วยงานผู้ใช้ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขนาดใหญ่
ได้ แก่ การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย บริ ษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จํากัด
(มหาชน) ซึงเบื *องต้ นการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย รับไปจัดหางบประมาณจํ านวน 4-5 แสน
บาท มาปรับแก้ ข้อบกพร่องของชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ เป็ นหน่วยประสานงานกลางเพือดําเนินการเรื องดังกล่าว
แต่ปัญหาสําคัญที พบในซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สโดยทัวไปนัน* คือ ซอฟต์แวร์ มีอายุสัน* เมื อมี การ
เปลี ยนรุ่ นก็ อาจเปลี ยนรหัส โปรแกรมใหม่ทัง* หมด ทํ าให้ ยากต่อการดูแ ลรั กษา จํ าเป็ นต้ องหา
ตัวแบบการพัฒนาทียังยืน (วิรัช ศรเลิศลํ *าวาณิช, 2553: 2)
แม้ ประเทศไทยจะมีสํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ซึงจัดตัง* ขึน* เมื อ พ.ศ. 2546 เป็ นหน่วยงานภายใต้ การกํ ากับดูแลของรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือทําหน้ าทีส่งเสริ มให้ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาคเอกชน ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ทีถูกกฎหมายและประหยัดงบประมาณในการจัดซื อ*
ซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิn ได้ จดั อบรมการใช้ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกแก่ประชาชน
หรื อองค์กรต่างๆ (เช่น โปรแกรม Writer, Calc, Impress) โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ซึงซอฟต์แวร์ โอเพน
ซอร์ สดังกล่าวสามารถนําไปใช้ ทํางานทดแทนชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ (เช่น โปรแกรม
Word, Excel, PowerPoint) (สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ, 2553)
อย่างไรก็ ตาม การทีองค์กรธุรกิจไม่มีข้อมูล หรื อสารสนเทศที ชัดเจนในการเปรี ยบเทียบ
เกี ยวกับความสามารถของซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สประเภทต่างๆ หรื อตัวแบบทีจําเพาะในการนํ า
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ ในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสํ าเร็ จ ทําให้ บางองค์กรไม่มันใจว่า
จะนําซอฟท์แวร์ มาใช้ ได้ อย่างยังยืน จึงไม่กล้ าตัดสินใจนําซอฟต์แวร์ เหล่านี *มาใช้ งานอย่างจริ งจัง
แต่ความจริ งก็ คือ หากองค์ กรธุ รกิ จยัง คงใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ แ บบปิ ดต่อไป องค์ กรต้ องเผชิ ญ กับ
ปั ญ หาค่า ใช้ จ่า ยสูง ด้ านซอฟต์ แ วร์ รวมทัง* ขาดความยื ดหยุ่น ในการปรั บ เปลี ยนซอฟต์ แ วร์ ใ ห้
เหมาะสมกับความต้ องการต่อไปในอนาคต แต่การที จะเปลี ยนไปใช้ ซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ สทัง*
องค์กรแบบทันทีทนั ใดไม่ใช่วิธีทีเหมาะสมมากนัก ทางออกของการนําซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้
งานในระยะแรกๆ จึงเป็ นการใช้ งานร่ วมกับซอฟต์แวร์ แบบปิ ดไปก่อน แล้ วจึงค่อยๆ เพิมอัตราส่วน
การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ โอเพนซอร์ ส มากขึน* เรื อยๆ ซึงจะเป็ นการสังสมประสบการณ์ และการเรี ยนรู้
เกี ยวกับซอฟต์แ วร์ โอเพนซอร์ ส ให้ มากขึน* (สํ านักงานส่งเสริ ม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แ ห่งชาติ,
2549: 7) ดังนัน* การทีองค์กรธุรกิจจะเปลียนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานมาเป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จําเป็ นทีจะต้ องทําการวิเคราะห์ว่าซอฟต์แวร์ สามารถ
รองรับการดําเนินงานในองค์กรได้ หรื อไม่ วิเคราะห์ผลกระทบต่อหน้ าทีงาน การประเมินว่าหน้ าที
งานใดมีความจํ าเป็ นต้ องใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานเดิม หรื อสามารถใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกทดแทนได้ ซึงถือเป็ นเรื องทีมีความสําคัญมาก เพราะ
หากองค์กรไม่สามารถระบุได้ ว่าปั จจัยทีทํ าให้ ประสบผลสําเร็ จในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก แต่ทําการถอนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานอืนที
ใช้ อยู่เดิมของผู้ใช้ คนนัน* ซึงหน้ าทีงานจําเป็ นต้ องใช้ ก็จะเกิดปั ญหาต่างๆ ตามมา เนืองจากเมือใช้
งานจริ งแล้ วพบว่ามีปัญหา หรื อข้ อจํากัดบางประการของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก จนทํ า ให้ บ างองค์ ก รต้ อ งกลับ มาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานเดิ ม
ซึงหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี *ขึ *นแล้ ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และทําให้ บคุ ลากรใน
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องค์ ก รเกิ ด อคติ ต่อ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก ข่ า วลื อ จะถู ก
แพร่กระจายไปยังผู้ใช้ ทวองค์
ั กรว่าซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวใช้ ไม่ได้ (โอเพนออฟฟิ ศคลับ, 2553)
จากความสํ า คัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง นํ า มาสู่ก ารศึก ษาเพื อค้ น หาปั จ จัย ที
เกี ยวข้ องกับการเปลี ยนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานมาเป็ นซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิ จให้ ประสบความสํ าเร็ จ ปั ญหาอุปสรรคในการเปลี ยนชุด
โปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อกมาใช้ ทดแทนชุดโปรแกรมสํ านักงานที มี ลิขสิ ทธิn ใ น
องค์กรธุรกิจ และข้ อเสนอแนะในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จ
บริบทของปั ญหา
จากข้ อมูลดังทีกล่าวทําให้ เกิ ดปั ญหาว่า “องค์กรธุรกิจจะเปลียนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานมาเป็ นซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้ ประสบความสําเร็ จ
ได้ อย่างไร”
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ ศึกษาปั จจัยทีเกียวข้ องในการเปลียนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํ านักงานมาเป็ นซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิ จให้
ประสบความสําเร็ จ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของกลุม่ เป้าหมาย (Target Group Domain)
องค์กรธุรกิจทีเปลียนจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอืนมาเป็ นซอฟต์แวร์
ชุด โปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก เป็ นระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่ า 2 ปี (นับถึ ง เดื อ น
ธันวาคม พ.ศ. 2553)
2. ขอบเขตของระยะเวลาของข้ อมูลทีศึกษา (Time Domain)
2.1 ข้ อมูลทัวไปเกี ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้ อมูลการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และข้ อเสนอแนะเพิมเติมเกี ยวกับการเปลี ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิ จ จัดเก็ บข้ อมูลระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2554

9
2.2 ข้ อมูลประสบการณ์ใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน สอบถามย้ อนหลังไป
6 ปี (พ.ศ. 2549) หรื อนับตังแต่
* วันทีองค์กรกลุ่มตัวอย่างเริ มเปลี ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
2.3 ข้ อ มูล เกี ยวกั บ เอกสาร งานวิ จัย แนวคิ ด ทฤษฎี ที เกี ยวข้ อ ง ข้ อ มูล เกี ยวกั บ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และข้ อมูลอืนใดทีเกียวข้ อง มีระยะเวลา
ของข้ อมูลทีศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2552-2555 เป็ นสําคัญ ยกเว้ นข้ อมูลทีเป็ นแนวคิด ทฤษฎี หรื อ
งานวิจยั บางเรื องซึงอาจจะย้ อนหลังไปมากกว่าช่วงเวลาดังกล่าว เป็ นรายกรณีไป
3. ขอบเขตพื *นทีทางภูมิศาสตร์ (Regional Domain)
ประเทศไทย
ข้ อตกลงเบือ% งต้ น
1. ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอืน และซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ทีทําการศึกษาในครัง* นี * ไม่ขึ *นกับรุ่นของซอฟต์แวร์ หรื อระบบปฏิบตั กิ ารทีรองรับ
2. ประชากรทีใช้ ในการศึกษา ใช้ เฉพาะกลุ่มตัวอย่างและข้ อมูลจากองค์กรธุรกิจทีเปิ ดเผย
ข้ อมูลว่าองค์กรได้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
และไม่เป็ นองค์กรทีส่งเสริ มการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกเท่านัน*
ข้ อจํากัดของการวิจัย
1. องค์กรธุรกิจทีใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกบางองค์กร
ไม่ยินดีเปิ ดเผยข้ อมูล
2. องค์กรธุรกิจทีใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมีน้อย ทําให้
เลือกกลุม่ ตัวอย่างองค์กรธุรกิจได้ จํากัด
3. การเกิดภัยพิบตั ิอุทกภัยอย่างรุ นแรงในพื น* ทีกรุ งเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคมพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ทําให้ การดําเนินการวิจยั ต้ องหยุดชะงักในช่วงเวลาดังกล่าว
คําจํากัดความทีใช้ ในการวิจัย
1. ซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน (Office Suite Software) หมายถึง โปรแกรม
สํ า นัก งานที รวมเข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น ประกอบด้ ว ย โปรแกรมประมวลคํ า โปรแกรมตารางทํ า การ
โปรแกรมการนําเสนอ โปรแกรมฐานข้ อมูลเป็ นอย่างน้ อย
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2. ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (OpenOffice.org หรื อ
OOo) หมายถึ ง ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก และซอฟต์ แ วร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานทีพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
เช่น LibreOffice, Apache OpenOfficeTM
3. องค์กรธุรกิจ (Business Organizations) หมายถึง สถานประกอบทีดําเนินการธุรกิจ
ทางการค้ า หรื อธุรกิจทางการบริ การ หรื อการผลิต หรื อการก่อสร้ าง หรื อการขนส่งทางบก หรื อ
ตัวแทนธุรกิจการท่องเทียว หรื อโรงพยาบาล และหมายรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้ วย
4. ระบบเปิ ด (Open Systems) หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ทีเปิ ดโอกาสให้ สามารถ
ทํ างานข้ ามระบบ (Interoperability) การโอนข้ อมูลข้ ามแพลตฟอร์ มได้ (Portability) และใช้
มาตรฐานซอฟต์แวร์ แบบเปิ ด (Open Software Standards) และหมายรวมถึงการติดตังระบบ
*
คอมพิวเตอร์ ทีกําหนดค่าให้ ผ้ ใู ช้ และ/หรื อเครื องคอมพิวเตอร์ อืนสามารถเข้ าถึงระบบได้
5. ระบบปฏิบตั ิการแบบเปิ ด (Open Operating System) หมายถึง ระบบปฏิบตั ิการที
ได้ รับการออกแบบและพัฒนามาเพื อพยายามลดการผูกติดกับบริ ษัทผู้ผลิต เพื อให้ สามารถใช้
ระบบปฏิ บตั ิการกับเครื องคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ได้ โดยบริ ษัทผู้ผลิตจะสร้ างระบบปฏิ บตั ิการตาม
มาตรฐาน เพือให้ สามารถใช้ งานร่วมกับฮาร์ ดแวร์ ทีแตกต่างกันได้
6. โอเพนซอร์ ส (Open Source) หมายถึง ซอฟต์แวร์ ทีสามารถนําไปใช้ งาน ศึกษา พัฒนา
ต่อ และเผยแพร่ ไ ด้ อ ย่า งเสรี ภ ายใต้ เ งื อนไขที กํ า หนด เป็ นซอฟต์ แ วร์ ที เปิ ดเผยรหัส ต้ นฉบับ ให้
สาธารณะชนนํ าไปพัฒ นาต่อยอดได้ จึง ทํ าให้ เกิ ดการร่ วมมื อกันทํ างานอย่างไร้ พรมแดนผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
7. ความสํ า เร็ จ ในการเปลี ยนมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก หมายถึง การทีผู้ใช้ มีความพึงพอใจจากการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และ/หรื อ ปริ มาณการใช้ (Usage) ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เพื อให้ งานของผู้ใช้ สําเร็ จ ในองค์ กรธุรกิ จที เปลี ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
ผลการวิ จัย เรื อง “ปั จ จัย ความสํ า เร็ จ ของการเปลี ยนมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ” สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ ดงั นี *
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1. ทํ า ให้ ช่ ว ยเพิ มความมันใจแก่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ในการตัด สิ น ใจขององค์ ก รในการนํ า
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งานในองค์กรให้ ประสบความสําเร็ จ
2. ทําให้ ช่วยเพิมแนวทางทีชัดเจนและเป็ นตัวอย่างทีเป็ นเลิศ (Best Practice) แก่องค์กร
ธุรกิจในการกํ าหนดยุทธศาสตร์ การเปลี ยนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานเป็ นโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จ
3. ทํ า ให้ ไ ด้ ส ารสนเทศประกอบการจั ด ทํ า ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ กระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อสาร ในการกํ าหนดนโยบายและส่งเสริ มการนํ าซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อกมาใช้ ง าน ทัง* ในองค์ กรภาคเอกชน ภาครั ฐ และ
ภาคประชาชน
4. ทํ าให้ ผู้ พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กทราบถึ ง
จุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ ทีต้ องปรับปรุง เพือให้ สนองตอบต่อความต้ องการของผู้ใช้ งานในระดับองค์กร
5. ทํ าให้ ได้ องค์ความรู้ ในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกต่อไป
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. กรอบวิธีดําเนินการวิจยั
กรอบวิธีดําเนินการวิจยั ปั จจัยความสําเร็ จของการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ ปรากฏดังแผนภาพที 1
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
จากองค์กรธุรกิจ

ปั จจัยการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์
OpenOffice.org ในองค์กรธุรกิจ
ให้ ประสบความสําเร็ จ

ตัวแบบ (Model) การเปลียนมา
ใช้ ซอฟต์แวร์ OpenOffice.org
ในองค์กรธุรกิจให้ ประสบ
ความสําเร็ จ

ยุทธศาสตร์ การเปลียนมาใช้
ซอฟต์แวร์ OpenOffice.org
ในองค์กรธุรกิจให้ ประสบ
ความสําเร็ จ

ตรวจสอบความถูกต้ องด้ วยแนวคิดและทฤษฎี
(1) ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมของระบบสารสนเทศ (Diffusion of Innovation Theory in IS: DOI Theory in IS)
(2) ตัวแบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT)
(3) แนวคิดตัวแบบการเปลียนแปลงองค์กร 8 ประการให้ ประสบความสําเร็ จ (John P Kotter’s 8 Steps to Successful Change)

แผนภาพที 1 กรอบวิธีดําเนินการวิจยั
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2. แบบแผนการวิจยั
1) กําหนดปั ญหาและวัตถุประสงค์การวิจยั
2) การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
3) กําหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจยั
4) กําหนดแบบแผนการวิจยั
4.1) ระบุชนิดข้ อมูล (ข้ อมูลปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ)
4.2) กําหนดแผนการเลือกหน่วยตัวอย่าง
4.3) กําหนดขนาดตัวอย่าง
4.4) เลือกตัวอย่างตามแผนทีกําหนดและตามขนาดตัวอย่างทีคํานวณไว้
5) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1) เตรี ยมการเก็ บข้ อมูล ได้ แก่ การร่ างแบบสอบถาม กํ าหนดประเด็นการ
สัมภาษณ์ เตรี ยมการจัดประชุมกลุม่ เจาะจงผู้เชียวชาญ (Focus Group)
5.2) ทดสอบความถูกต้ องของแบบสอบถาม
5.3) ส่งแบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่างทีเลือกไว้
5.4) สัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารระดับสูงขององค์กร นักวิชาการ หรื อผู้เชียวชาญด้ านการ
เปลียนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
5.5) จัดประชุมกลุ่มเจาะจงผู้เชียวชาญด้ านการเปลียนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
6) การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1) การลงรหัสข้ อมูล (จากแบบสอบถาม)
6.2) การตรวจสอบข้ อมูล
6.3) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติศาสตร์
6.4) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์และประชุมกลุม่ เจาะจง
6.5) สรุ ปผล
7) การเขียนรายงานการวิจยั
8) จัดส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
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ลําดับขัน% ตอนในการเสนอผลการวิจัย
รายงานการวิจยั ครัง* นี * ประกอบไปด้ วยรายละเอียด จํานวน 5 บท ดังนี *
บทที 1 บทนํา เป็ นการเสนอความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา บริ บทของปั ญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตการวิจยั ข้ อตกลงเบื *องต้ น ข้ อจํากัดของการวิจยั คําจํากัดความ
ทีใช้ ในการวิจยั ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ วิธีดําเนินการวิจยั ลําดับขันตอนในการเสนอผลการวิ
*
จยั
ของการศึกษาเพือค้ นหาปั จจัยความสําเร็ จของการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
บทที 2 เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง เป็ นการทบทวนองค์ความรู้ เกียวกับแนวคิดและ
ทฤษฎีทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ เพือศึกษาถึงปั จจัยทีมี
ผลต่อการเปลียนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานมาเป็ นซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จ
บทที 3 วิ ธีดําเนินการวิจัย เป็ นการนํ าเสนอวิ ธีการศึกษาซึงประกอบด้ วยสมมติฐาน
งานวิ จัย ประชากร เครื องมื อที ใช้ ในการวิ จัย การเก็ บรวบรวมข้ อมูล กรอบการวิเคราะห์ ข้อมูล
เกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็น
บทที 4 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูล เป็ นการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ ผลการเปรี ยบเที ยบ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (การทดสอบสมมติฐาน) กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทีได้ จากการเก็บข้ อมูลด้ วย
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุม่ เจาะจงผู้เชียวชาญ
บทที 5 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะในการนําซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ ในองค์กรธุรกิ จ ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ข้ อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ในการนําซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ ในระดับประเทศ และข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั
ครัง* ต่อไป
บทนี *เสนอความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา บริ บทของปั ญหา วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ขอบเขตการวิจยั ข้ อตกลงเบื *องต้ น ข้ อจํากัดของการวิจยั คําจํากัดความทีใช้ ในการวิจยั
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ วิธีดําเนินการวิจยั ลําดับขันตอนในการเสนอผลการวิ
*
จยั ของการศึกษา
เพื อค้ นหาปั จ จัยความสํ าเร็ จที เกี ยวข้ องกับการเปลี ยนมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานทีมีลิขสิทธิnในองค์กรธุรกิจ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี เ้ ป็ น การนํ า เสนอเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้ องกับแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อใช้ เ ป็ นแนวทางกํ าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั สมมติฐานการวิจยั ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในการศึกษาปั จจัยความสําเร็ จ
ของการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
แนวคิดและทฤษฎี
จากการสํารวจเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่ามีแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถนํามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการอธิ บ ายการยอมรั บ เทคโนโลยี ใ หม่ (ซึ่ ง ในบริ บ ทนี ้ หมายถึ ง ซอฟต์ แ วร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานมาเป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กร
ธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จอย่างน้ อย 3 แนวคิดและทฤษฎี คือ (1) ทฤษฎีการแพร่ กระจาย
นวัตกรรมของระบบสารสนเทศ (Diffusion of Innovation Theory in IS) (2) ตัวแบบการหลอม
รวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology: UTAUT) และ (3) แนวคิดตัวแบบการเปลี่ยนแปลงองค์กร 8 ประการให้ ประสบ
ความสําเร็ จ (John P Kotter's 8 Steps to Successful Change) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ (Diffusion of Innovation
Theory in IS: DOI Theory in IS)
Moore and Benbasat (1991: 192-222, cited in York University. 2005a) ซึง่
ทํางานในบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับระบบสารสนเทศ ได้ เพิ่มปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมจาก
ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) ของ Roger (1995) ซึง่ เดิมมี
อยู่ 5 ปั จจัย เป็ น 8 ปั จจัย ได้ แก่ ความสมัครใจในการใช้ งาน (Voluntariness) ประโยชน์ที่จะได้ รับ
เพิ่มมากขึ ้นเมื่อนํามาใช้ (Relative Advantage) ความสอดคล้ องกับวัฒนธรรมในสังคม หรื อ
ความเข้ ากันได้ ทางเทคโนโลยี (Compatibility) ภาพลักษณ์ที่ดี (Image) ความง่ายในการใช้ งาน
(Ease of Use) ความสามารถในการแสดงให้ เห็นผลลัพธ์ได้ ชดั เจน (Result Demonstrability)
ความสามารถในการมองเห็นหรื อเข้ าใจได้ ง่าย (Visibility) และสามารถแบ่งทดลองครัง้ ละน้ อยได้
(Trial Ability) ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ จะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นับตังแต่
้ มีการนําทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ อย่างแพร่ หลายใน
อธิ บายการยอมรับเทคโนโลยี หรื อระบบสารสนเทศ ซึ่งจากงานวิจัยหลายฉบับ พบว่า ปั จจัย
สําคัญอันดับแรกที่ มีผลต่อการยอมรั บนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ คือ ความเข้ า กันได้ ทาง
เทคโนโลยี (Technical Compatibility) ความไม่ซบั ซ้ อนทางเทคนิค หรื อความง่ายในการใช้ งาน
(Technical Complexity or Ease of Use) ประโยชน์ที่จะได้ รับเพิ่มมากขึ ้นเมื่อนํามาใช้ หรื อการ
ยอมรับถึงความจําเป็ น (Relative Advantage or Perceived of Need) (Bradford and Florin,
2003: 220; Crum, Premkumar and Ramamurthy, 1996, cited in York University. 2005a)
ซึง่ นําไปสู่ตวั แบบทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ (Agarwal and Prasad,
1998: 204-215, Cooper and Zmud, 1990: 123-139, Crum, Premkumar and Ramamurthy,
1996: 44-57, cited in York University. 2005a) ดังแผนภาพที่ 2
Technical
Compatibility

Technical
Compatibility
(Ease of Use)

IS Implementation
Success
(Adoption,
Infusion)

Relative
Advantage
(Perceived Need)

แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยต่างๆ ตามทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมใน
ระบบสารสนเทศ
ที่มา: http://www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/index.php/Diffusion_of_innovations_theory
2. ตัวแบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology: UTAUT)
ตัวแบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี ใช้ อธิ บายถึงความ
ตังใจ
้ (Intentions) ที่จะใช้ ระบบสารสนเทศและพฤติกรรมการใช้ (Subsequent Usage
Behavior) ทฤษฎีนี ้ประกอบด้ วย 4 ปั จจัยหลัก คือ (1) ความคาดหวังด้ านความสามารถของ
เทคโนโลยี (Performance Expectancy) (2) ความพยามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการ
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ใช้ งาน (Effort Expectancy) (3) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ซึง่ ทัง้ 3 ปั จจัยเหล่านี ้มี
ความสัมพันธ์โดยตรง (Direct Determinants) กับความตังใจที
้ ่จะใช้ (Usage Intention) ซึง่ ความ
ตังใจที
้ ่จะใช้ และ (4) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions) มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับพฤติกรรมการใช้ (Venkatesh et. al., 2003: 425-478) ส่วนปั จจัยด้ านเพศ (Gender)
อายุ (Age) ประสบการณ์ (Experience) และความสมัครใจในการใช้ (Voluntariness of Use)
เป็ นปั จจัยแฝง (Mediate) มีผลกระทบต่อปั จจัยหลักทัง้ 4 ข้ างต้ น (Venkatesh et. al., 2003:
425-478) ทฤษฎีดงั กล่าวพัฒนาขึ ้นโดยการทบทวนและรวมปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องของทัง้ 8 ตัว
แบบที่มีการศึกษาวิจยั ไว้ ก่อนหน้ านี ้ เข้ าเป็ นอันเดียวกัน (Consolidation) เพื่อใช้ อธิบายพฤติกรรม
การใช้ ระบบสารสนเทศ (ทฤษฎีและตัวแบบทัง้ 8 ได้ แก่ Theory of Reasoned Action, Technology
Acceptance Model, Motivational Model, Theory of Planned Behavior, A Combined
Theory of Planned Behavior/Technology Acceptance Model, Model of PC Utilization,
Innovation Diffusion Theory, and Social Cognitive Theory) ต่อมาได้ มีการศึกษาติดตามระยะ
ยาว (Longitudinal Study) เกี่ยวกับตัวแบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี
พบว่า ตัวแบบดังกล่าวสามารถอธิบายความสัมพันธ์ ของปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ เทคโนโลยี
ได้ ร้อยละ 70 (Venkatesh et. al., 2003: 425-478; York University. 2005b)

แผนภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ตามตัวแบบ UTAUT
ที่มา: http://www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/index.php/Unified_theory_of_acceptance_and_use_of_technology
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3. แนวคิดตัวแบบการเปลี่ยนแปลงองค์กร 8 ประการให้ ประสบความสําเร็ จ
Kotter (2002) ใช้ เวลาในการวิจยั เป็ นเวลากว่า 30 ปี เพื่อพิสจู น์ถึงปั จจัยร้ อยละ
70 ที่ทําให้ การเปลี่ยนแปลงขององค์กรประสบความล้ มเหลว ซึง่ พบว่าสาเหตุที่องค์กรประสบ
ความล้ ม เหลวในการเปลี่ ย นแปลง เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงแบบองค์ ร วม
(Holistic Approach) ดังนัน้ ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงองค์กร 8 ประการ ให้ ประสบความสําเร็ จ
จะช่วยให้ องค์กรหลีกเลี่ยงจากความล้ มเหลวในการเปลี่ยนแปลง และประสบความสําเร็ จใน
การเปลี่ยนแปลง
แนวคิดตัวแบบการเปลี่ยนแปลงองค์ ก ร 8 ประการให้ ประสบความสําเร็ จของ
จอห์น พ. คอทเตอร์ (John P Kotter's 8 Steps to Successful Change) สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1) เพิ่มระดับความเร่ งด่วนในการเปลี่ยนแปลง (Increase Urgency) โดยการ
กระตุ้นให้ คนในองค์กรเห็นความจําเป็ น เป้าหมายอันแท้ จริ ง และเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องของการ
เปลี่ยนแปลง
2) สร้ างทีมงานให้ เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง (Build the Guiding Team) โดย
จัดคนให้ ถูกกับงาน มีพนั ธสัญญาที่พร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลง การผสานทักษะของพนักงาน
เข้ าด้ วยกันให้ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละระดับ
3) กําหนดวิสยั ทัศน์ร่วมที่ถกู ต้ อง (Get the Vision Right) โดยจะต้ องกําหนด
วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ องค์กรที่ง่ายต่อการจดจํา มุ่งเน้ นที่อารมณ์ความรู้สกึ และสิ่งที่จําเป็ น
ต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในด้ านการให้ บริการและประสิทธิภาพขององค์กร
4) การสื่อสาร (Communicate for Buy-In) สร้ างการมีสว่ นร่วมของคนในองค์กร
ให้ มากที่ สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ การสื่อสารเป็ นสิ่งที่ จําเป็ นอย่างยิ่งสําหรั บการเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ การสื่อสารจะต้ องง่ายต่อการเข้ าใจและเข้ าถึง การดึงดูดใจ การตอบสนองต่อความ
ต้ องการของคนในองค์ กร การสื่อสารจะทํ าให้ คนในองค์กรยอมรับเทคโนโลยีมากกว่าการ
ต่อต้ าน
5) การเสริ มสร้ างพลังการดําเนินการเปลี่ยนแปลง (Empower Action) โดยการ
กําจัดสิง่ ที่เป็ นอุปสรรค สร้ างช่องทางในการรับฟั งเสียงสะท้ อนกลับ (Feedback) และการให้ การ
สนับสนุนจากผู้นํา เช่น การให้ รางวัล การยกย่องชมเชยเมื่อภารกิจมีความก้ าวหน้ า หรื อบรรลุ
เป้าหมาย
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6) สร้ างเป้าหมายสู่ชยั ชนะในระยะสัน้ (Create Short-Term Wins) โดยการ
ตังเป
้ ้ าหมายที่ง่ายต่อการบรรลุ เพื่อให้ คนในองค์กรเกิดกําลังใจในการบรรลุเป้าหมายนัน้ แล้ ว
จึงขยับเป้าหมายให้ มีระดับความยากมากขึ ้นไปตามลําดับ
7) อย่าหยุดกลางคัน (Don't Let Up) องค์กรจะต้ องให้ การสนับสนุน มุง่ มัน่ ในการ
ส่งเสริ ม และการยืนหยัดอย่างต่อเนื่องในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง จะต้ องให้ มีการรายงาน
ความก้ าวหน้ าการเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ การระบุถึงเป้าหมายที่บรรลุแล้ วและเป้าหมาย
ที่จะมุง่ ไปในอนาคต
8) ทําให้ การเปลี่ยนแปลงฝั งแน่นในองค์กร (Make Change Stick) โดยการทําให้
คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็ จให้ มีความเข้ มแข็งและมัน่ คง ผ่านพนักงานที่
รั บ เข้ า มาทํ า งานใหม่ การส่ง เสริ ม การสร้ างผู้นํ า การเปลี่ ย นแปลงรุ่ น ใหม่ และทํ า ให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับปั จจัยความสําเร็ จของการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานเป็ นโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
(1) ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ (Performance Expectancy: PE)
(2) ความพยายามที่ ผ้ ูใช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์ แวร์ (Effort
Expectancy: EE)
(3) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence: SI)
(4) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions: FC)
1. ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์
ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคล
ผู้ใช้ ง านระบบ (ซอฟต์ แ วร์ ) ซึ่ง เชื่ อ ว่า ระบบ (ซอฟต์ แวร์ ) ดัง กล่า วจะช่ ว ยให้ ส มรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานเพิ่มสูงขึ ้น (Venkatesh et al., 2003: 447) ทังนี
้ ้ ได้ กําหนดประเด็นพิจารณาในบริ บท
ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ดังนี ้
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1) ความสามารถของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกใน
การรองรับลักษณะงานที่ทําอยู่
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สเป็ นกระแสหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศและเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว เนื่องมาจากเป็ นซอฟต์แวร์ ในระบบเปิ ดที่ช่วยให้ การไหลและบูรณาการสารสนเทศกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกันกระทําได้ โดยง่าย (Fanini, 2005, cited in Turban et al, 2007:
63) การดําเนินยุทธศาสตร์ ในการนําซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ งานจึงมิใช่มีความสําคัญเฉพาะ
ระดับ องค์ ก รเท่ า นัน้ แต่มี ค วามสํ า คัญ ในระดับ ประเทศด้ ว ย การเป็ นซอฟต์ แ วร์ เ ปิ ดเผยรหัส
จึงสามารถพัฒนาให้ มีความสอดคล้ อง เหมาะสมกับระบบงานขององค์กรได้ เป็ นอย่างดี และการ
พัฒนาในรู ปแบบชุมชนนักพัฒนา (Community-Based Development Model) จึงเป็ นโอกาสทอง ใน
การเพิ่มศักยภาพด้ านซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สของประเทศ (Mengesha, 2010: 17) ตัวอย่างเช่น
จากรายงานผลที่ สํ า คัญ สํ า รวจการมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในสถาน
ประกอบการ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2553: 10-11) พบว่า กลุม่ โรงพยาบาลมี
การใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส อยู่ในสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ และถ้ าพิจารณาตามขนาดของสถาน
ประกอบการที่ ใ ช้ ค อมพิว เตอร์ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การ พบว่า ขนาดของสถานประกอบการที่ มี
คนทํ า งานมากกว่า 200 คนขึน้ ไปมี ก ารใช้ ซ อฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส มากที่ สุด คื อ ร้ อยละ 12.1
รองลงมาขนาดของคนทํางาน 51–200 คน ร้ อยละ 7.1 สําหรับ พ.ศ. 2553 พบว่า ขนาดของสถาน
ประกอบการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คนขึ ้นไป ยังมีการใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมากที่สดุ คือ
ร้ อยละ 14.5 รองลงมา ขนาดของคนทํางาน 51 – 200 คน ร้ อยละ 7.7 สํานักงานสถิติแห่งชาติ
(2554: 17)
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กมี ก ารใช้ งานใน
ภาคธุ ร กิ จ ในภาพรวมของบริ ษั ท ชัน้ นํ า ที่ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส จํ า นวน 132 บริ ษั ท ใน 4
ประเทศ ได้ แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปน และสหราชอาณาจักร
พบว่ามีบริ ษัทที่ใช้ ซอฟต์แวร์ ประเภท Desktop/Office Productivity (เช่น ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก) มานานกว่า 2 ปี คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35 (Forrester
Consulting, 2008, cited in Thailand Development Research Institute, 2010: 4-8)
ตัวแบบ Technology Acceptance Model 3 (TAM3) ระบุว่าความสามารถของ
ซอฟต์แวร์ หรื อระบบซึง่ เกี่ยวข้ อง หรื อรองรับงานที่ผ้ ใู ช้ ทํา (Job relevance) จะทําให้ ผ้ ใู ช้ เห็นถึง
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ หรื อระบบดังกล่าว จะส่งผลต่อความตังใจในการใช้
้
งานซอฟต์แวร์ หรื อ
ระบบ (Venkatesh, V. and Bala, H., 2012) และ Open Source Maturity Model (ของNavica)
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(สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ, 2549: 18) ได้ กําหนดให้ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ (Product Software) เป็ นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินความสมบูรณ์ พร้ อมในการนํา
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ งานในองค์กรให้ ประสบความสําเร็ จ
ดัง นัน้ จึง มี ความเชื่ อ ว่า ความสามารถของซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กในการรองรั บ ลัก ษณะงานที่ ทํ า อยู่ เป็ นปั จ จัย ความคาดหวัง ด้ า น
ความสามารถของซอฟต์แวร์ ซึง่ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญต่อความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (OOo Behavioral Intention) ของบุคลากรใน
องค์กรธุรกิจ
2) ระดับความเข้ ากันได้ กบั รูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น
จากทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ ดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
จะพบว่าความเข้ ากันได้ ทางเทคโนโลยี (Technical Compatibility) มีความสัมพันธ์ ทางตรงกับ
การยอมรั บของผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ว่าซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมีความเข้ ากันได้ กับรู ปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
และจากรายงานการศึกษาของ Anastasiou and Quarrie and Boulos (2009: 26) ที่ว่า “...
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก เป็ นซอฟต์ แ วร์ ท างเลื อ กที่ มี ขี ด
ความสามารถสูง สามารถนํ า มาทดแทนซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานไมโครซอฟท์ ซึ่ง
คุณลักษณะเด่นที่สําคัญประการหนึง่ ของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
คือ ความสามารถเข้ ากันได้ กบั เอกสารของชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์…”
รายงานการศึกษาของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553: 4-3) ระบุว่า
“...ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในสํานักงานที่มี
ความสามารถใกล้ เคียงกับซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ที่เป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก โดยมีฟังก์ชนั การใช้ งานที่
สามารถทดแทน ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ กว่าร้ อยละ 90 อีกทังในรุ
้ ่นปั จจุบนั
ยัง สามารถขจัด ปั ญ หาที่ เ คยเกิ ด ขึน้ ในอดี ต ซึ่ง ทํ า ให้ ส ามารถทํ า งานร่ ว มกัน หรื อ สื่ อ สารกับ
คอมพิวเตอร์ อื่น และรับส่งข้ อมูลกับซอฟต์แวร์ ลขิ สิทธิ์ได้ ...”
ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก เป็ นชุด โปรแกรม
สําเร็ จรู ปด้ านสํานักงานประกอบด้ วยโปรแกรมประมวลคํา (Writer) โปรแกรมตารางคํานวณ
(Calc) โปรแกรมการนําเสนอ (Impress) โปรแกรมสําหรับการวาดภาพ (Draw) โปรแกรมสร้ าง
สมการคณิตศาสตร์ (Math) และโปรแกรมสร้ างและจัดการฐานข้ อมูล (Base) ซึง่ สามารถทํางาน
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กับภาษาไทย และใช้ งานร่ วมกับเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ได้ (พันจันทร์ ธนวัฒน
เสถียร และคณะ, 2549:1, 2554: 1) โดยเอกสารซึง่ สร้ างจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
ไมโครซอฟท์สามารถนํามาเปิ ดอ่าน แก้ ไข และบันทึกกลับได้ โดยสะดวกในซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก นอกจากนี ้ ยังสามารถบันทึกเอกสารเป็ น PDF (Portable
Document Format) เพื่อการพิมพ์และเผยแพร่ได้ ทนั ทีในตัว โดยไม่ต้องติดตังโปรแกรมเสริ
้
มใดๆ
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกสามารถเทียบเคียงได้ กับซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์แต่ละโปรแกรม (OpenOffice.org Wiki, 2009) ดังนี ้
ตารางที่ 1 การเทียบเคียงการทํางานของชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกกับชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก

เทียบได้ กบั ชุดโปรแกรม
สํานักงานไมโครซอฟท์

การทํางาน

Writer

Microsoft Word

ประมวลข้ อความ แก้ ไขหน้ าเว็บ

Calc

Microsoft Excel

ตารางคํานวณ

Draw

Microsoft Visio

วาดภาพลายเส้ น แผนผัง

Impress

Microsoft PowerPoint

นําเสนอข้ อมูล

Base
Math or Formula Editor

Microsoft Access
ฐานข้ อมูล
ยังไม่มีโดยตรง แต่สามารถเขียนผ่าน เขียนสมการคณิตศาสตร์
โปรแกรม Microsoft Word ได้

ที่มา: OpenOffice.org Wiki, 2009
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบรู ปแบบของเอกสารที่ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์สามารถรองรับได้
รูปแบบ (Format)

Extension

OpenOffice.org Micrsoft Office
Open Save Open

Save

ก่อน Microsoft Office 97 เช่น Word 6/95, Excel 5/6/95 doc, xls

✓

✓

✗1

✗1

Microsoft Office 97 ขึ ้นไป

doc, xls, ppt

✓

✓

✓

✓

Microsoft Office 2003 XML

xml

✓

✓

✓

✓

Microsoft Office Open XML – OOXML (ISO
29500)

docx, xlsx,
pptx

✓3

✓3

✓

✓
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ตารางที่ 2 (ต่อ) เปรี ยบเทียบรู ปแบบของเอกสารที่ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์สามารถรองรับได้
OpenOffice.org Microsoft Office

รูปแบบ (Format)

Extension

OpenDocument Format – ODF ( ISO 26300)

odt, ods, odp

✓

✓

✓2

✓2

PDF (ISO 32000)

pdf

✓3

✓

✗

✓2

สไลด์นําเสนอในรูปแบบ Flash พร้ อมขึ ้นเว็บ

swf

✗

✓

✗

✗

Web, Rich Text, Plain Text

html, rtf, txt

✓

✓

✓

✓

แฟ้มข้ อมูลในรูปแบบ comma-separated value

csv, txt

✓

✓

✓

✓

แฟ้มข้ อมูลในรูปแบบ dBase

dbf

✓

✓

✓

✗1

Open Save Open

Save

หมายเหตุ: ✗1 เริ่ มใช้ ไม่ได้ ใน Microsoft Office 2003 SP3 และ Microsoft Office 2007
✓2 เริ่ มใช้ ได้ ใน Microsoft Office 2007 SP2
✓3 เริ่มใช้ ได้ ใน OpenOffice.org 3.0
ที่มา: OpenOffice.org Wiki, 2009
บริ ษัท ออราเคิล คอร์ เปอเรชัน (Oracle Corperation) ในฐานะผู้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกต่อจากบริ ษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ ได้ พัฒนาชุด
ปรับปรุ งซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้ ดีขึ ้น โดยมุ่งเน้ นที่ความเข้ า
กันได้ กับซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ สามารถเปิ ดแฟ้ มเอกสารที่ สร้ างจาก
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ขึ ้นมาอ่าน แก้ ไข และบันทึกในรู ปแบบเอกสารของ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ได้ (Oracle, 2011a) ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2554 บริ ษัท ออราเคิล คอร์ เปอเรชัน ได้ มอบซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกให้ กบั มูลนิธิอาปาเซ่ (Apache Foundation) ซึ่งทางมูลนิธิได้ เปลี่ยนชื่อซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ น “Apache OpenOfficeTM” แต่หลักการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ก็ยงั คงเป็ นไปตามแนวทางเดิม คือ “The Free and Open Productivity Suite”
(Apache Software Foundation, 2012)
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ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ซึง่ เป็ นซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานที่มีผ้ นู ิยมใช้ งานมากที่สดุ ในโลก จึงมีความสําคัญต่อการยอมรับซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เนื่องจากรายงานการศึกษาปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการเปลี่ ย นจากการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํา นัก งานไมโครซอฟท์ ม าเป็ นซอฟต์ แ วร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานที่เป็ นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์มา
เป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก คือ ความอบอุน่ ใจกับผลิตภัณฑ์ของ
ไมโครซอฟท์ ความคุ้นเคยกับหน้ าจอติดต่อผู้ใช้ ของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
และการอิงอยู่กับรู ปแบบเอกสารของซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ (Microsoft
Office’s file formats) (Abdelwahab, 2009: ii)
ความเป็ นมาตรฐานระบบเปิ ดของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ยังเป็ นจุดเด่นในด้ านความเข้ ากันได้ กับรู ปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น
กล่าวคือ การรองรับมาตรฐานเอกสารแบบเปิ ด (Open Document Format) ของซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ซึง่ เป็ นรูปแบบแฟ้ม XML ที่เป็ นมาตรฐานเปิ ด (Open
Standard) กําหนดโดย Advancing Open Standards for the Information Society (OASIS)
สมาคมกํ า หนดมาตรฐานแบบเปิ ดที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้ใ ห้ ก ารสนับ สนุน สํ า คัญ เช่ น Microsoft,
Adobe, IBM, HP, Oracle, Novell, Intel, AMD, Nokia, Boeing, GM, Visa, US DoD ฯลฯ
(Advancing Open Standards for the Information Society, 2012) ซึง่ มาตรฐานเอกสารแบบเปิ ด
ได้ ถูก ใช้ เป็ นจุดแข็งในการส่งเสริ มการตลาดของของซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก และ Sun StarOffice ทําให้ ไมโครซอฟท์ได้ พฒ
ั นา Open XML ซึง่ เป็ นแฟ้ม
เอกสารรู ปแบบใหม่ในซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ รุ่ น 2007 และมาตรฐาน
ECMA1 (Standard ECMA-262, ECMAScript Language Specification; 5th edition,
December 2009) โดยทัง้ 2 มาตรฐานใช้ หลักการพื ้นฐานของ XML (Lagadec, 2007: 115)
การที่ Open Document Format เป็ นรู ปแบบมาตรฐานเปิ ดที่ไม่ขึ ้นกับบริ ษัทใด
ผู้ที่จะใช้ รูปแบบนี ้ จึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทําให้ ได้ รับการรองรับการใช้ งานในซอฟต์แวร์

1

ECMA International is an industry association founded in 1961 and dedicated to the standardization of
Information and Communication Technology (ICT) and Consumer Electronics (CE) (Ecma International,
2010)
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ยี่ห้อต่างกัน เช่น OpenOffice.org 2.0, KOffice, AbiWord รวมทัง้ WordPerfect ในอนาคต
Open Document Format จะเป็ นรูปแบบหลักของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก กล่าวคือ เอกสารที่สร้ างด้ วย OpenOffice.org รุ่ น 2.0 ขึ ้นไป จะไม่จํากัดการใช้ งาน
เฉพาะซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกเท่านัน้ แต่จะเปิ ดและแก้ ไขได้ ใน
ชุดโปรแกรมสํานักงานอื่นๆ ต่างจากรู ปแบบเอกสารแบบปิ ดของชุดโปรแกรมสํานักงานบางยี่ห้อ
ที่เปิ ดได้ ถกู ต้ องเฉพาะซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานนันๆ
้ ทังนี
้ ้ แฟ้มข้ อมูล Open Document
Format เป็ นแฟ้ม XML ซึง่ ผู้ใช้ สามารถอ่านเข้ าใจได้ ต่างจากรู ปแบบไบนารี ของชุดโปรแกรม
สํานักงานบางยี่ห้อ ซึ่งผู้ใช้ ไม่สามารถเปิ ดอ่านด้ วยโปรแกรมอื่นได้ หรื อ ทําให้ โปรแกรมอื่ นไม่
สามารถเปิ ดแฟ้มที่สร้ างจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานยี่ห้อนันได้
้ ถกู ต้ อง หรื อแม้ แต่รูปแบบ
XML ใหม่ของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานบางยี่ห้อก็มีสว่ นที่เป็ นไบนารี ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยฝั งอยู่
ทําให้ ไม่สามารถแปลง หรื อจัดการแฟ้ม XML ของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานยี่ห้อนันได้
้ ด้วย
เครื่ องมือ XML ทัว่ ไป ดังนัน้ หากแฟ้มที่สําคัญขององค์กรถูกเก็บด้ วยรู ปแบบดังกล่าว ก็มีความ
เสี่ยงที่จะไม่มีซอฟต์แวร์ ที่เปิ ดแฟ้มนันได้
้ อย่างถูกต้ องในอนาคต (บริ ษัท โอเพนซอร์ สดิเวลอปเมนต์
จํากัด, 2553ข)
สหภาพยุโรปได้ แนะนําให้ ใช้ OpenDocument Format เป็ นรู ปแบบมาตรฐาน
ของเอกสาร (บริ ษัท โอเพนซอร์ สดิเวลอปเมนต์ จํ ากัด, 2553ข) รัฐบาลกลางของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยใช้ รูปแบบเอกสารแบบเปิ ด สําหรับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับส่งเอกสารต่างระบบได้ (สถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, 2553: 4-28) และรัฐแมสซาชูเซ็ท สหรัฐอเมริ กาก็ได้ ประกาศใช้ เป็ น
มาตรฐานเอกสารของรัฐ (บริ ษัท โอเพนซอร์ สดิเวลอปเมนต์ จํากัด, 2553ข)
ทังนี
้ ้ ในทางปฏิบตั ิพบว่าในการนําเอกสารในรูปแบบ Open Document Format
ที่สร้ างจากซอฟต์ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไปเปิ ดในโปรแกรมสํานักงาน
ไมโครซอฟท์ จะเปิ ดได้ ในรุ่น Microsoft Office 2007 SP2 ขึ ้นไป (รวมทัง้ Microsoft Office 2010)
ซึง่ เปิ ดได้ ทังแฟ
้ ้ มนามสกุล .odt, .ods, .odp ฯลฯ แต่สําหรับโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ รุ่นที่
ตํ่ากว่า Microsoft Office 2007 SP2 ผู้ใช้ จะต้ องติดตังส่
้ วนเพิ่มของ ODF convertor add-in
ของไมโครซอฟท์ก่อน จึงสามารถเปิ ดได้ การที่ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ตงแต่
ั้
รุ่น Microsoft Office 2007 SP2 ขึ ้นไป สามารถรองรับเอกสารในรูปแบบ Open Document Format
เนื่องจากเป็ นมาตรฐานแบบเปิ ด ตามมาตรฐาน ISO คือ Open Document Format (ISO/IEC
26300) / Office Open XML (ISO/IEC 29500) (International Organizational for Standardization,
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2006) ทําให้ ไมโครซอฟท์จําเป็ นต้ องพัฒนาซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานให้ รองรับมาตรฐาน
ดังกล่าว มิเช่นนันจะไม่
้
สามารถจําหน่ายซอฟต์แวร์ ในประเทศที่บงั คับ หรื อประกาศให้ ใช้ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางในรูปแบบ Open Document Format ได้ (สัมพันธ์ ระรื่ นรมย์, 2553)
นอกจากนี ้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ยังสามารถ
ทํางานได้ หลากหลายแพลตฟอร์ ม2 ทัง้ ในระบบปฏิบตั ิการลีนุกส์ (ยูนิกซ์) ไมโครซอฟท์ วินโดวส์
และ Mac OS ดังนัน้ งานประยุกต์ที่สร้ างเก็บไว้ ในเอกสารของโปรแกรมต่างๆ ของซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จึงสามารถนํ าไปใช้ ได้ กับซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก บนทุกๆ แพลตฟอร์ ม (Write one run any where) (ภาณุภณ
พสุชยั สกุล, 2553: 46)
ดังนัน้ จึงมีความเชื่อว่าความเข้ ากันได้ กบั รู ปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงาน
อื่น เป็ นปั จจัยความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ ซึง่ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ
ต่อความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกของบุคลากรใน
องค์กรธุรกิจ
3) ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ อื่นภายในองค์กร
จากทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายนวัต กรรมในระบบสารสนเทศ ดัง กล่ า วข้ า งต้ น
จะพบว่าความเข้ ากันได้ ทางเทคโนโลยี (Technical Compatibility) มีความสัมพันธ์ ทางตรงกับ
การยอมรับของผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้ องกับกรอบแนวคิดเทคโนโลยี-องค์การ-สภาพแวดล้ อม ที่ระบุว่า
ความพร้ อมทางเทคโนโลยี คุณลักษณะของเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อกระบวนยอมรับและการติดตัง้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของกิจการ (Tornatzky and Fleisher, 1990: 154, cited in York
University. 2009)
รายงานการศึกษาของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553: 4-3) ระบุว่า
“...ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก...ในรุ่ น ปั จจุบัน ยังสามารถขจัด
ปั ญหาที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต ซึ่งทําให้ สามารถทํางานร่ วมกัน หรื อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ อื่น และ
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่องค์กรธุรกิจไม่สามารถ
รับส่งข้ อมูลกับซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ได้ ...”
เปลี่ ย นไปใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กได้ ทัง้ หมด เนื่ อ งจาก

2

แพลตฟอร์ ม (Platform) หมายถึง การทํางานร่วมกันของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สําหรับการทํางานของแอปพลิเคชัน
(TechTerms.com, 2012)
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ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกไม่สามารถทํ างานร่ วมกับซอฟต์ แวร์
ระบบบริ หารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning Software: ERP Software)
เช่น SAP หรื อระบบบริ หารจัดการเนื ้อหาขององค์กร (Enterprise Content Management: ECM)
(สัมพันธ์ ระรื่ นรมย์, 2554)
ดังนัน้ จึงมีความเชื่อว่าความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ อื่นภายในขององค์กร เป็ น
ปั จจัยความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญต่อ
ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกของบุคลากรใน
องค์กรธุรกิจ
4) ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ ขององค์กรภายนอก/บริษัทคูค่ ้ า
จากทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ ดังกล่าวข้ างต้ น
จะพบว่าความเข้ ากันได้ ทางเทคโนโลยี (Technical Compatibility) มีความสัมพันธ์ทางตรงกับ
การยอมรับของผู้ใช้ ซึง่ สอดคล้ องกับกรอบแนวคิดเทคโนโลยี-องค์การ-สภาพแวดล้ อม ที่ระบุว่า
ความพร้ อมและคุณลักษณะของเทคโนโลยี ภายในองค์ กรที่มีความเชื่ อมโยงกับเทคโนโลยี
ภายนอกองค์ ก ร มี อิท ธิ พลต่อกระบวนยอมรั บและการติดตัง้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของ
กิจการ (Tornatzky and Fleisher, 1990, cited in York University. 2009)
ความเข้ ากันได้ ของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
กับซอฟต์แวร์ ขององค์กรภายนอก/บริ ษัทคู่ค้า มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็ จในการนํา
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ งานในองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริ ษัทที่จําเป็ นต้ องทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กบั องค์กรภายนอก/บริ ษัทคู่ค้า เป็ น
จํานวนมาก ความล้ มเหลวของการเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์มา
เป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกล้ มเหลว แม้ วา่ ผู้บริ หารขององค์กร
ธุรกิจ จะตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก แต่การ
เปลี่ยนแปลงล้ มเหลว เนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้ (1) พนักงานต่อต้ านไม่ยอมใช้ หรื อแม้ แต่จะ
ทดลองใช้ (2) การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นขณะที่มีนโยบาย แล้ วกลับไปเป็ นเหมือนเดิมเมื่อเวลา
ผ่านไป หรื อผู้บริ หารที่ออกนโยบายพ้ นหน้ าที่ไป (3) ซอฟต์แวร์ บางตัว ( เช่น ระบบบริ หาร
ทรัพยากรขององค์กร หรื อระบบบริ หารจัดการเนื อ้ หาขององค์กร) หรื อเอกสารที่ซบั ซ้ อน
บางอย่างที่ใช้ งานอยู่ ไม่สามารถทํางานกับซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
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ดอทอ็อกได้ และ (4) เอกสารที่แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอก ถูกกําหนดชนิดของแฟ้มไว้
เช่น ต้ องเป็ น .doc, docx, .xls หรื อ xlsx เท่านัน้ (สัมพันธ์ ระรื่ นรมย์, 2554)
ดังนัน้ จึงมีความเชื่อว่าความเข้ ากันได้ กับซอฟต์แวร์ ขององค์กรภายนอก/บริ ษัท
คู่ค้า มี ความสัมพันธ์ อย่างมี นัยสําคัญต่อความตัง้ ใจในการใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ
5) ประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับเมื่อนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมาใช้ งาน
จากทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายนวัต กรรมในระบบสารสนเทศ ดัง กล่ า วข้ า งต้ น
จะพบว่ า ประโยชน์ ที่ อ งค์ ก รจะได้ รั บ มากกว่ า เดิ ม เมื่ อ นํ า ซอฟต์ แ วร์ มาใช้ งาน (Relative
Advantage) มีความสัมพันธ์ ทางตรงกับการยอมรับของผู้ใช้ ดังนัน้ การตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อ กขององค์ กรธุรกิ จ ย่อมต้ อ งมี การชั่ง
นํ ้าหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้ รับกับสิง่ ที่จะต้ องยอมรับ หรื อข้ อจํากัดบางประการแม้ ประโยชน์ที่
ได้ จะมีมาก แต่หากยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงก็เป็ นไปไม่ได้ นอกจากนี ้ แต่ละ
องค์ กรจะมีความยาก-ง่ายที่ ต่างกันสําหรับการนําซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็ อ กเข้ ามาใช้ งาน ถ้ าองค์ ก รมี โ อกาสมากและมี อุป สรรคน้ อย การตัด สิ น ใจที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงก็ทําได้ ง่าย แต่ถ้าเป็ นไปในทางตรงกันข้ าม การเปลี่ยนแปลงก็จะทําได้ ยาก ตัวอย่าง
การพิจารณาว่าองค์กรจะได้ รับประโยชน์ และข้ อจํากัด/ข้ อแลกเปลี่ยนจากการนําซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานมาใช้ งานได้ อย่างไร ปรากฏตัวอย่างประเด็นการพิจารณา ดังตารางที่ 3 ซึ่ง
สามารถใช้ สร้ างกรณีธุรกิจ (Business Case) เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจขององค์กร
(บริ ษัท โอเพนซอร์ สดิเวลอปเมนต์จํากัด, 2553)
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ตารางที่ 3 ประโยชน์และข้ อจํากัด/ข้ อแลกเปลี่ยนที่จะได้ รับจากการนําซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน
ประโยชน์ (Benefits)
OpenOffice.org ถูกออกแบบและพัฒนามาให้ เหมือนกับ
Microsoft (MS) Office มากที่สดุ
หน้ าตาและการใช้ งานคล้ าย MS Office มาก ทําให้ ไม่
ต้ องเรี ยนรู้ใหม่ รองรับทังภาษาไทยและภาษาอื
้
่ นๆ
เปิ ดและบันทึกแฟ้มในรู ปแบบของ MS Office ได้ ทําให้
ยัง สามารถใช้ เ อกสารและข้ อ มูลเดิ ม ได้ ทํ า ให้ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงไปใช้ OpenOffice.org อย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป
คุณสมบัติใกล้ เคียงกับ MS Office มีคณ
ุ สมบัติมากกว่า
ในบางด้ า น เช่ น การแลกเปลี่ย นข้ อ มูล กับ โปรแกรมอื่ น
เนื่องจากเป็ นมาตรฐานแบบเปิ ด
มีระบบ Style ที่ก้าวหน้ ากว่า เหมาะกับเอกสารขนาด
ใหญ่ ที่ แ บ่ ง ชนิ ด ข้ อมูล อย่ า งเป็ นระบบ และใช้ ซํ า้ เป็ น
เวลานาน
รูปแบบเอกสารแบบเปิ ดตามมาตรฐาน ISO/IEC 26300
ซึง่ เป็ นมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบเปิ ด จึงมัน่ ใจ
ได้ วา่ ข้ อมูลจะสามารถเข้ าถึงได้ ตลอดไป
สามารถนําเข้ า (Import) ข้ อมูล MS Office รุ่ นเก่าๆ ได้
มากกว่า MS Office ในรุ่ นที่สงู กว่า ซึ่งไม่สามารถเปิ ด
แฟ้มของ MS Office รุ่นเก่าๆ บางรุ่นได้
สามารถส่งออก (Export) ข้ อมูลในรู ปแบบที่สะดวกต่อ
การแลกเปลี่ยน เช่น PDF, Flash เพื่อลดปั ญหาจาก
รูปแบบเอกสารที่แตกต่างกัน

ข้ อจํากัด/ข้ อแลกเปลี่ยน (Tradeoffs)
ความแตกต่ า งที่ มี อ ยู่ เ ล็ ก น้ อยจะทํ า ให้ ผู้ ใช้
ประหลาดใจ
หน้ าตาและการใช้ งานแตกต่างจาก MS Office ใน
งานบางอย่าง ทํ าให้ ต้ องปรั บตัว ถ้ าไม่ได้ รับการ
อบรมมาก่อน
การแปลงแฟ้มทําได้ ไม่ ร้ อยละ 100 โดยอาจจะมี
ความแตกต่างในด้ านรู ปแบบเล็กน้ อย ทําให้ ต้อง
ตรวจสอบผลลัพ ธ์ ใ ห้ แ น่ ใ จทุก ครั ง้ ที่ แ ปลงแฟ้ ม
โดยใช้ MS Office Viewer ซึง่ ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
คุณสมบัติที่ขาดหายไปทําให้ คนที่ใช้ คณ
ุ สมบัตินนั ้
ต้ องเรี ยนรู้ วิธีเลี่ยง (Workaround)ไปใช้ คณ
ุ สมบัติ
อื่ น ทดแทน เพื่ อ ให้ ได้ ผลลั พ ธ์ ข องงานตามที่
ต้ องการ
ระบบ Style ทําให้ ผ้ ูใช้ ต้องคิดอย่างเป็ นระบบ
แม้ แต่งานที่ใช้ เพียงครัง้ เดียว
รูปแบบเอกสารต่างจาก Legacy (binary) format
ของ MS Office ซึง่ ไม่ทราบว่าเก็บข้ อมูลอย่างไร

การนําเข้ าแฟ้ม MS Office ที่มีมาโครแล้ ว มาโคร
อาจจะทํางานไม่ได้ เพราะ API ต่างกัน และแฟ้ม
MS Access ก็จะเข้ าถึงได้ เฉพาะฐานข้ อมูล
ความสามารถทางด้ าน PDF ยังมีข้อจํากัดในเรื่ อง
การเปิ ดแฟ้ ม PDF
มาแก้ ไ ข แต่ส ามารถใช้
ซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส อื่ น ในการเปิ ดแฟ้ ม PDF
ขึ น้ มาแก้ ไขได้ โดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น Foxit
Reader เป็ นต้ น
ไม่มีค่าใช้ จ่ายในตัวผลิตภัณฑ์ ถูกลิขสิทธิ์ ดูแล License ไม่ มี ผู้ ให้ คํ าปรึ กษา ไ ม่ มี บริ การสนั บ สนุ น
ง่ า ย ไ ม่ มี วั น ห ม ด อ า ยุ ไ ม่ ต้ อ ง นั บ จํ า น ว น เ ค รื่ อ ง (Support) นอกจากจะซื ้อ ในราคาซึง่ ไม่แพง
คอมพิวเตอร์ ที่ติดตังซอฟต์
้
แวร์ ดงั กล่าว ไม่จําเป็ นต้ องเก็บ
Invoice รวมทัง้ ไม่จําเป็ นต้ อง Audit
ไม่ถกู บังคับยกระดับ (Upgrade) ไปสูร่ ุ่นที่สงู กว่า องค์กร ใช้ ซอฟต์ แ วร์ ที่แตกต่า งจากองค์ กร หรื อคนส่ว น
สามารถเลือกยกระดับเมื่อต้ องการ และไม่มีค่าใช้ จ่ายใน ใหญ่
การยกระดับ

ที่มา: บริษัท โอเพนซอร์ สดิเวลอปเมนต์ จํากัด (2553)
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กรณี ตวั อย่างประโยชน์ ที่องค์กรจะได้ รับจากการนํ าซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ ใช้
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาตังแต่
้ พ.ศ. 2549 ตามนโยบายพัฒนาโดยระบบเปิ ด (Open system)
ไม่ขึ ้นกับฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ใดๆ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคล (Personal Computer: PC) จํานวน 10,000 เครื่ องขององค์กรใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทงหมดในองค์
ั้
กร
ส่ว นที่ เ หลืออี ก ร้ อยละ 30 ใช้ ซ อฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ า นักงานไมโครซอฟท์ (พิสิษฐ์ อิ ง คะ
สุวรรณ์, 2553: 2) จากข้ อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 พบว่า การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ประสบความสําเร็ จในการนําซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก มาติดตัง้ ใช้ งานในเครื่ องคอมพิวเตอร์ จํ านวน 7,000 เครื่ อง สามารถลดรายจ่า ย
ทางด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ประมาณ 40 ล้ านบาท (Jirapan Boonnoon, 2007)
สอดคล้ อ งกับ รายงานการศึก ษาในต่ า งประเทศ เช่ น รั ฐ บาลมาเลเซี ย สามารถประหยัด
งบประมาณในการซื อ้ ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี ลิข สิท ธิ์ ไ ด้ ก ว่ า 12 ล้ า นเหรี ย ญดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า
จากการดํ า เนิ น การภายใต้ แ ผนแม่บ ทที่ ส นับ สนุน ให้ นํ า ซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส เข้ า มาใช้ ใ น
หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนําซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมาใช้ ในหน่วยงานภาครัฐ สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื ้อซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ใน
สํานักงานได้ กว่า 3.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553: 4-25)
สหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี เป็ นประเทศที่ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก มีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึงร้ อยละ 21 ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่สูงกว่าในประเทศอื่ นๆ เช่น
สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ร้ อยละ 19) สหราชอาณาจักร (ร้ อยละ 9) หรื อสหรัฐอเมริ กา (ร้ อยละ 9)
(Webmasterpro, 2010, cited in Thailand Development Research Institute, 2010 : 4-29)
การลดค่าใช้ จ่ายด้ านซอฟต์แวร์ ขององค์กรธุรกิจ จึงเป็ นจุดเด่นประการหนึ่ง
ของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เนื่องจากซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไม่มีค่าใบอนุญาตการใช้ งาน เหมือนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานบางยี่ห้อ แต่การนําซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ งานจําเป็ นต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายอยูบ่ ้ าง เช่น
ค่าจ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในการให้ คําปรึ กษา รวมถึงช่วยแก้ ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ ้นตามมา (สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ, 2549: 19) การดําเนินการ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกจะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายในการ
เปลี่ ย นแปลงตลอดระยะเวลาดํ า เนิ น โครงการต่ อ หัว บุค ลากรขององค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นผู้ใ ช้
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ซอฟต์ แวร์ ดังกล่าวในสัดส่วนที่ตํ่ากว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าลิขสิทธิ์ และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานที่มีลขิ สิทธิ์ตอ่ หัวของพนักงานในองค์กรธุรกิจที่ใช้
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว (Dennis and Wixom and Tegarden, 2008: 500)
หากเปรี ย บเที ย บค่า ใช้ จ่ า ยที่ จ ะเกิ ดขึน้ จากการใช้ ซ อฟต์ แวณ์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานที่มีค่าใบอนุญาตใช้ งานจะพบว่าซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกได้ เปรี ยบเป็ นอย่างมากสอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ Benlian (2010: 9-10) ซึง่
ได้ กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
(1) เกณฑ์ด้านคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ (Package Attributes) ประกอบด้ วย ฟั งก์ชนั การ
ทํางาน (Functionality) ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความง่ายในการใช้ งาน (Ease of Use)
และค่าใช้ จ่าย (Cost) (2) เกณฑ์ด้านการติดตังใช้
้ งาน (Implementation Attributes) ประกอบด้ วย
ความง่ายในการปรับแต่งให้ เข้ ากับความต้ องการใช้ งาน (Ease of Customization) ความง่ายใน
การติดตังใช้
้ งาน (Ease of Implementation) และการสนับสนุน (Support) ซึง่ ผลการศึกษา
พบว่า ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีคะแนนคุณลักษณะของ
ซอฟต์แวร์ ที่สงู กว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ โดยเฉพาะด้ านราคาที่ตํ่า และ
ความเชื่ อถื อได้ ส่วนคะแนนตามเกณฑ์ ด้านการติดตัง้ ใช้ งาน พบว่า ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานไมโครซอฟท์มีคะแนนที่สงู กว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
มีคะแนนด้ านความง่ายในการปรับแต่งให้ เข้ ากับความต้ องการใช้ งาน และความง่ายในการ
ติดตังใช้
้ งาน สูงกว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
อีกประการหนึ่งคือซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
สามารถดาวน์โหลดมาใช้ งานได้ โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายและเป็ นซอฟต์แวร์ ประเภทโอเพนซอร์ ส โดยมี
การแจกรหัสโปรแกรมให้ ผ้ ูสนใจนําไปพัฒนาต่อยอดได้ อย่างอิสระ (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถี ยร
และคณะ, 2549: 1) แม้ ว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานยี่ห้ออื่นจะจําหน่ายในราคาที่ถกู กว่า
ผลิตภัณฑ์แบบเอกเทศ (Individual Product) (Westarp, 2003: 46) เพื่อให้ เกิดผลด้ านแรงจูงใจ
ต่อผู้ซื ้อ (Laudon C. and Laudon P., 2002: 156) สําหรับประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ กําหนดเกณฑ์มาตรฐานราคากลางซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
พร้ อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตัง้ ไว้ ที่ ราคา 10,000 บาท (ต่อใบอนุญาตการใช้ ซอฟต์ แวร์ )
(ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553) (สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร, 2553) ทังนี
้ ้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เกณฑ์มาตรฐานราคากลางซอฟต์แวร์ ชดุ
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โปรแกรมสํ านักงาน ก็ ยังคงไม่ เปลี่ ยนแปลง (ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555)
(สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555: 19)
สําหรับราคาจําหน่ายซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ รุ่ น 2007
อยูร่ ะหว่าง 2,500.00 - 26,900.00 บาท/ชุด ส่วนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
รุ่น 2010 อยู่ระหว่าง 8,990.00-38,900.00 บาท/ชุด โดยขึ ้นอยู่กบั จํานวนโปรแกรมย่อยภายใน
ชุดและความสามารถของโปรแกรม รวมถึง จํานวนชุดภาษาที่สนับสนุน (ไมโครซอฟท์ออฟฟิ ศ
ซีเล็กมอร์ ดอทคอม, 2553) จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของบริ ษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด พบว่า
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ทํางานได้ ดีกว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก แต่ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก รุ่ นล่าสุด
ก็มีความสามารถเพียงพอที่จะทํางานเอกสารภาษาไทยได้ อย่างราบรื่ นสวยงาม ยกเว้ นกรณีที่
นําเข้ าข้ อมูลจากชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์มาใช้ ในชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็ อ ก ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ พบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์
ระบบปฏิ บัติก ารวิ น โดวส์ พร้ อมกับ ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํา นัก งานไมโครซอฟท์ มี ร าคา
ประมาณ 25,000 บาท ต่อ 1 ชุด บริ ษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ได้ เปลี่ยนเวิร์กสเตชันใหม่เมื่อปี
พ.ศ. 2548 จํานวน 2,200 เครื่ อง ถ้ าติดตังซอฟต์
้
แวร์ ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์และซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย จะมีค่าใช้ จ่ายมากกว่า 50 ล้ าน
บาท แต่ถ้ า เป็ นระบบปฏิ บัติ ก ารลี นุก ซ์ และซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย (เชวง จิตรสมบูรณ์, 2549: 23)
ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รที่ ดี ขึ น้ จากการไม่ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ เ ป็ น
ประโยชน์ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ อ งค์ ก รจะได้ รั บ จากการนํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน การละเมิดลิขสิทธิ์ ได้ แก่การกระทําในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
(1) การกระทําผิดต่องานลิขสิทธิ์ โดยตรง (การกระทําแก่งานโดยวิธีทําซํ ้า ดัดแปลง ให้ เช่า
ต้ นฉบับ หรื อทําสําเนางานประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้กระทําไม่ได้ รับอนุญาตจาก
เจ้ าของสิทธิ ซึ่งสิทธิ กระทํ า ใดๆ ต่องานดังที่ กล่าวมานัน้ เป็ นสิทธิ เฉพาะของผู้เป็ นเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์ เท่านัน้ เมื่อมีบุคคลอื่นกระทํ าแก่งานลิขสิทธิ์ จึงถื อเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยตรง)
(2) การกระทําผิดต่องานลิขสิทธิ์โดยอ้ อม (การกระทําแก่งานเพื่อหากําไร ได้ แก่ ขาย มีไว้ เพื่อ
ขาย เสนอขาย ให้ เช่า เสนอให้ เช่า ให้ เช่าซื ้อ หรื อเสนอให้ เช่าซื ้อ หรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
หรื อแจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าของลิขสิทธิ์ หรื อนํา หรื อสัง่ เข้ ามา
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ในราชอาณาจัก ร โดยผู้ก ระทํ า ได้ ร้ ู หรื อ มี เ หตุอัน ควรรู้ ว่ า งานนัน้ เป็ นงานละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ )
(เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย, 2553: 23)
การที่องค์กรธุรกิจใช้ งานซอฟต์แวร์ ที่ไม่เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ทงทางตรง
ั้
หรื อ
โดยอ้ อม จึงเป็ นการยกระดับภาพลักษณ์ ขององค์กรให้ ดีขึ ้น สอดคล้ องกับรายงานการศึกษา
ของ Tan (2002: 96-111, cited in Abdelwahab, 2009: 67) ที่พบว่าปั จจัยด้ านจริ ยธรรม
(Ethical Considerations) มีผลต่อแนวโน้ มในการตัดสินใจซื ้อซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมี
ความสัมพันธ์ กบั ระดับการยอมรับของสังคม (Degree of Social Acceptability) การตัดสินใจ
(Cognitive Judgment) และเหตุผลด้ านคุณธรรม (Moral Reasoning) ดังนัน้ ด้ วยเหตุผลด้ าน
จริ ยธรรม จึงมี หลายองค์ ก ร หรื อบุคคล แนะนํ า ให้ ผ้ ูใช้ เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (Beer, 2006, Haugland, 2008, OpenOffice.org, 2008b,
Shulz, 2008, cited in Abdelwahab, 2009: 67)
Moore and Benbasat (1991, cited in Venkatesh et al., 2003: 452) กล่าวว่า
“การมีระบบ (ซอฟต์แวร์ ) เป็ นการยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในสังคม” สอดคล้ องกับ
กรณี ของบริ ษัท ดิแอสไพเรอร์ ส กรุ๊ ป จํ ากัด เจ้ าของลิขสิทธิ์ การพิ มพ์ นิ ตยสารพี ซีเวิร์ล ฉบับ
ภาษาไทย ซึง่ ระบุว่า “บริ ษัทในฐานะที่ส่งเสริ มสนับสนุนซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมามากกว่า 10 ปี
และได้ แนะนํ าแกมบังคับบุคลากรบริ ษั ท ดิแอสไพเรอร์ ส กรุ๊ ป จํ ากัด ในการใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุด
โปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก ในระดับการพัฒ นานัน้ บริ ษั ทขอให้ ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องก้ าวข้ ามปั ญหาและมองไปข้ างหน้ าที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ ดีขึ ้น เพราะเป็ นซอฟต์แวร์
ของมหาชนมี ผ้ ูใช้ จํานวนมาก…ทํ าอย่างไรประเทศไทยจึงจะลดซอฟต์ แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ใน
ภาพรวม...เพื่อทําให้ ประเทศไทยยืนหยัดบนเวทีโลกได้ อย่างมีศกั ดิ์ศรี …” (วิโรจน์ อัศวรังสี,
2553: 2)
นอกจากนี ้ ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กยัง มี
คุณสมบัตขิ องซอฟต์แวร์ ที่ไม่ผกู ติดกับการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ ของผู้ขาย หรื อ “วาณิชพันธะ”
(Vendor Lock-in)3 ซึง่ เป็ นประโยชน์อีกประการหนึง่ ที่องค์กรธุรกิจจะได้ รับจากการนําซอฟต์แวร์
ดังกล่าวมาใช้ งาน โดยซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ ส พัฒนามาจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน StarOffice ซึง่ เป็ นซอฟต์แวร์ ที่มี

3

ราชบัณฑิตยสถาน (2554: 1) ได้ ให้ ความหมายว่า “วาณิชพันธะ, เวนเดอร์ ลอ็ กอิน” หมายถึง การปิ ดกันเพื
้ ่อ
ไม่ให้ ลกู ค้ าเปลี่ยนผู้ให้ บริการ ผู้ขาย หรื อผู้ผลิต
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กรรมสิทธิ์ ของบริ ษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems) ซึ่งเป็ นบริ ษัทในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สําหรับเหตุผลที่บริ ษัทได้ พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานดังกล่าว
ให้ เป็ นซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส เนื่องจากบริ ษัทมียุทธศาสตร์ ที่จะปรับปรุ งการใช้ ประโยชน์ของ
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวผ่านการทํางานร่วมกันของชุมชนโอเพนซอร์ ส (Open Source Community)
(Benson, Müller-Prove, and Mzourek,2004, cited in Abdelwahab, 2009: 44) สามารถ
ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการที่หลากหลาย การเผยแพร่ ซอฟต์แวร์ เป็ นไปในลักษณะของฟรี แวร์
และมีเครื่ องมือในการพัฒนาเป็ นของตนเอง (GUI Toolkit) รองรับมาตรฐาน ISO/IEC
Standard OpenDocument Format (ODF) สําหรับการทํางานข้ ามรู ปแบบแฟ้มระหว่าง
ซอฟต์ แ วร์ ใ นกลุ่ ม เดี ย วกั น เช่ น แฟ้ มจากซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานไมโครซอฟท์
(En.wikipedia.org, 2010b) ทัง้ นี ้ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก สามารถรองรับการทํางานในภาษาต่างๆ ได้ จํานวน 122
ภาษา(Wiki.services.openoffice.org, 2010) และเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 บริ ษัท
ซันไมโคร ซิสเต็มส์ ได้ ควบรวมกิ จการกับบริ ษัท ออราเคิล คอร์ เปอเรชัน ซึ่งบริ ษัท ออราเคิล
คอร์ เปอเรชัน ได้ มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกต่อไป
(OpenOffice.org, 2010)
จากคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
แสดงให้ เห็นว่าคุณสมบัตขิ องซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกไม่บงั คับ
องค์กรธุรกิจทางตรง หรื อทางอ้ อมให้ ต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์ ไปสู่รุ่นที่สงู กว่า หรื อเปลี่ยนไปใช้
ซอฟต์แวร์ ใหม่ตามที่ผ้ ขู ายกําหนด เพื่อให้ องค์กรสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง หรื อเปิ ด
แฟ้มเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานในรูปแบบใหม่ได้ กล่าวคือ การที่องค์กรจะเปลี่ยนซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานไปสูร่ ุ่ นที่สงู กว่า หรื อซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอื่น ขึ ้นอยู่กบั ความ
พร้ อมและความจําเป็ นขององค์กรทําให้ ผ้ ขู าย ทําให้ องค์กรสามารถกําหนดทิศทางการลงทุน
ด้ านซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานได้ ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่นในองค์กรธุรกิจขนาด
ใหญ่โดยทัว่ ไป การวางแผนในการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์จากรุ่นที่
ตํ่ากว่าไปสูร่ ุ่ นที่สงู กว่า เช่นจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ รุ่ น 2003 ไปเป็ น
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานไมโครซอฟท์ รุ่ น 2007จะถูก กํ า หนดโดยคุณ สมบัติ ข อง
ซอฟต์แวร์ หรื อผู้ขายว่าเมื่อใดที่องค์กรสมควรต้ องเปลี่ยน (เช่น ไม่สามารถเปิ ดแฟ้มเอกสารที่
สร้ างจากซอฟต์ แวร์ รุ่น ที่ สูง กว่าได้ ) ในขณะที่ ซ อฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํา นัก งานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก เป็ นโอเพนซอร์ สซอฟต์แวร์ ที่ผ้ ใู ช้ สามารถกําหนดได้ เองว่า เมื่อใดที่สมควรปรับไปสู่
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รุ่ นที่สูงกว่า และเนื่องจากซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก สามารถ
รองรับมาตรฐานเอกสารแบบเปิ ด จึงไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับการเปิ ดเอกสารจากแฟ้มที่ถกู สร้ าง
โดยซอฟต์แวร์ คนละรุ่น
จากรายงานการศึกษาของ Ven and Huysmans and Verelst (2007: 503)
พบว่า คุณสมบัตขิ องซอฟต์แวร์ ที่ไม่ผกู ติดกับการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ ของผู้ขาย (Avoidance
of Vendor Lock-in) เป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สําคัญ 3 ประการที่ทําให้ หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนจาก
ระบบปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดวส์ และซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานไมโครซอฟท์ มาใช้
ระบบปฏิ บัติ ก ารลี นุ ก ซ์ และซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก
ส่วนปั จจัยที่สําคัญอื่นอีก 2 ประการ คือ การลดค่าใช้ จ่าย และเป็ นแนวนโยบายของรัฐบาล
ดัง นัน้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า ประโยชน์ ที่ อ งค์ ก รจะได้ รั บ มากกว่ า เดิ ม เมื่ อ นํ า
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน เป็ นปั จจัยความคาดหวัง
ด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญต่อความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ
2. ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุม่ เทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์
ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ หมายถึง
ระดับความง่ายในการใช้ งานระบบ (ซอฟต์แวร์ ) (Venkatesh et al., 2003: 450) ทังนี
้ ้ ได้
กําหนดประเด็นพิจารณาในบริ บทความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งาน
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ดังนี ้
1) ความง่ายในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
จากทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ (Diffusion of
Innovation Theory in IS) ดังกล่าวข้ างต้ น จะพบว่า ความไม่ซบั ซ้ อนทางเทคนิค หรื อความง่าย
ในการใช้ งาน (Technical Complexity or Ease of Use) มีความสัมพันธ์ทางตรงกับการยอมรับ
ของผู้ใช้ ดังนัน้ ชุดโปรแกรมสํานักงาน หรื อ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน หรื อชุดโปรแกรม
ผลิตภาพ หรื อซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มผลผลิตการทํางาน (Productivity Suite) จึงได้ รวมเอาหลาย
โปรแกรมเข้ าไว้ ด้วยกันเพื่อให้ กลุม่ คนทํางานที่มีภมู ิร้ ู (Knowledge Workers) ใช้ งาน โดยในการ
จํ า หน่ า ย จ่ า ยแจกแต่ ล ะโปรแกรมในชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานนั น้ จะรวมเข้ าไว้ ด้ วยกั น
(Distributed Together) มีหน้ าจอติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ของแต่ละโปรแกรมที่คล้ ายกัน
สามารถโต้ ตอบระหว่างโปรแกรมได้ แต่ในบางกรณีระบบปฏิบตั ิการของเครื่ องคอมพิวเตอร์
อาจจะไม่ยินยอมให้ กระทําเช่นนันได้
้ (En.wikipedia.org, 2010a)
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ชุดโปรแกรมสํานักงานที่รวมเข้ าไว้ ด้วยกัน โดยทัว่ ไปจะประกอบด้ วย โปรแกรม
ประมวลคํา ตารางทําการ ฐานข้ อมูล และการนําเสนอ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การทํางานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ชุดโปรแกรมจะมีเครื่ องมือที่ช่วยให้ การสร้ างเอกสารต่างๆ แต่ละโปรแกรมจะ
ทํางานแยกอิสระจากกัน แต่รายการคําสัง่ ของเมนูในแต่ละโปรแกรมจะทํางานคล้ ายกัน เช่น
แฟ้ม (File) แทรก (Insert) และ รู ปแบบ (Format) ทําให้ การทํางานร่วมกันระหว่างโปรแกรม
ภายในชุดเป็ นไปโดยง่าย เช่น การสร้ างจดหมายเวียนโดยใช้ โปรแกรมประมวลคํา แล้ วดึงที่อยู่
ผู้รับจากแฟ้มข้ อมูลที่เป็ นของโปรแกรมตารางทําการ หรื อการนําข้ อความจากโปรแกรมประมวล
คําไปแทรกในแผนผัง (Charts) หรื อกราฟ (Graphs) เป็ นต้ น (Business Encyclopedia, 2010)
จากรายงานการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกกับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ (Sun Microsystems,
2007: 6) พบว่า ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีรูปแบบเมนูการใช้
งานง่ายต่อการเข้ าถึงฟั งก์ ชันการทํ างานต่างๆ ที่ ผ้ ูใช้ ต้องการ โดยเป็ นเมนูแบบ Pull-down
menus ซึ่งเป็ นรู ปแบบเมนูที่นิยมใช้ กันโดยทั่วไปในซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ที่ทํางานภายใต้
ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ รุ่ นก่อน
Microsoft Office 2007 จากคุณสมบัติดงั กล่าวทําให้ ง่ายต่อการใช้ งานของผู้ใช้ ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการลดค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ ด้วย นอกจากนี ้ ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ยังได้ รับการออกแบบการใช้ งานภายใต้ หลักการ
“จุดเดียวเบ็ดเสร็ จ” (Everything in One Place) โดยการรวมกลุม่ เครื่ องมือ (Tools) ในการ
ทํางานที่เกี่ยวข้ องกันเข้ าไว้ ด้วยกัน ซึง่ จะทําให้ ง่ายต่อการค้ นหาเครื่ องมือของผู้ใช้
ดัง นั น้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า ความง่ า ยในการใช้ งานซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นปั จจัยความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปใน
การใช้ งานซอฟต์แวร์ ซึง่ มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญต่อความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ
2) ความง่ายในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
ความง่ายในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการใช้ ระบบ (ซอฟต์แวร์ ) ที่มีผลต่อการยอมรับ
ระบบ (ซอฟต์แวร์ ) โดยการเรี ยนรู้ที่จะใช้ งานระบบ (ซอฟต์แวร์ ) จะต้ องง่ายสําหรับผู้ใช้ (Davis,
1989; Davis et al. 1989 and Moore and Benbasat, 1996: 132-146, cited in Venkatesh
et al., 2003: 451)

36
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นซอฟต์แวร์ ที่มี
ความง่ายในการเรี ยนรู้ (Easy to Learn) และถ้ าผู้ใช้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอื่นอยู่
แล้ ว ก็ จะสามารถใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ ทันที และ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกยังรองรับภาษาต่างๆ ทัว่ โลก ซึง่ จะทํา
ให้ ง่ายต่อการเรี ยนรู้ของผู้ใช้ ในแต่ละภาษาของแต่ละประเทศ (Oracle, 2011b) รวมถึงเอกสาร
แนะนําการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกแบบออนไลน์ ทังใน
้
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์และฟั งก์ชนั การทํางานต่างๆ (Sun Microsystems, 2007: 5)
ดังนัน้ จึงมีความเชื่อว่าความง่ายในการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นปั จจัยความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปใน
การใช้ งานซอฟต์แวร์ ซึง่ มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญต่อความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ
3. อิทธิพลทางสังคม
อิทธิพลทางสังคม หมายถึง ระดับการรับรู้ที่สําคัญของบุคคลอื่นที่เชื่อว่าผู้ใช้ ควรใช้
งานระบบ (ซอฟต์แวร์ ) ดังกล่าว (Venkatesh et al., 2003: 451) ทังนี
้ ้ โดยได้ กําหนดประเด็น
พิจารณาในบริ บทอิทธิพลทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพ
นออฟฟิ ศดอทอ็อก ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ดังนี ้
1) นโยบายขององค์กรบังคับให้ เปลี่ยนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก
องค์กรธุรกิจบังคับให้ บุคลากรในองค์กรใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีผลต่อการใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานดังกล่าวให้ ประสบ
ความสําเร็ จ ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ Rawstorne, Jayasuriya and Caputi
(1998: 325-330, 2000: 35-44, cited in Rewat Sangsuriyong, 2004 : 141) ซึง่ อธิบายว่า
องค์กรส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ องค์กรได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ดังนัน้ จึงมีการบังคับให้ บุคลากรใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน แต่ในการศึกษาและ
วิ จัย เพื่ อ พัฒ นาการยอมรั บ เทคโนโลยี ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ชุด ตัว แปรด้ า นความสมัค รใจของผู้ใ ช้
มากกว่าการศึกษาโดยใช้ ชุดตัวแปรด้ านการบังคับ ในการทดสอบเพื่อพัฒนาทฤษฎี ดังนัน้ จึง
ร่วมกันขยายกรอบแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยีโดยพัฒนาชุดตัวแปรด้ านการบังคับจากทฤษฎี
พฤติ ก รรมที่ ถูก วางแผน ซึ่ง ผลการศึก ษาพบว่า ตัว แปรด้ า นการบัง คับ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนยั สําคัญเช่นกัน แต่มีอิทธิพลน้ อยกว่าตัวแปรด้ านความสมัครใจ
สําหรั บการบังคับให้ บุคลากรขององค์กรใช้ ซอฟต์แวร์ หรื อระบบสารสนเทศที่ องค์ กรนํ ามา
ติดตังใช้
้ งานนัน้ สามารถดําเนินการได้ ในหลายกลไก เช่น การจ่ายค่าจ้ างเพิ่มสําหรับผู้ที่ใช้ งาน
การส่งเสริ มให้ มีความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ การให้ ความสําคัญกับผู้ที่มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้
ซอฟต์ แ วร์ หรื อ ระบบสารสนเทศดัง กล่า ว ดัง นัน้ หากองค์ ก รสามารถระบุใ ห้ ชัด เจนได้ ว่ า
บุคลากรในองค์กรแต่ละคนจะได้ รับประโยชน์ตอบแทนใดบ้ าง หากพวกเขาใช้ งานซอฟต์แวร์
หรื อระบบสารสนเทศดังกล่าว ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะนําไปสู่ความสําเร็ จในการเปลี่ยนแปลงตามที่
องค์กรต้ องการ (Dennis, Wixom and Tegarden, 2005: 500)
จากรายงานการศึกษาเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพน
ซอร์ ส โดยมุ่ง เน้ น ที่ ซ อฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํา นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กในหน่ ว ยงาน
ภาครัฐแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี ของ Rossi and Scotto and Sillitti and Succi (2006: 64)
โดยวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ จ ากผู้ อํ า นวยการด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้ ทวั่ ไปขององค์กร พบว่าการ
โครงการดังกล่าวเป็ นที่น่าพอใจในวงกว้ าง แม้ จะไม่สามารถนําไปสูข่ ้ อสรุปที่เป็ นการทัว่ ไปได้ ว่า
การเปลี่ยนไปใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกจะเป็ นที่พึงพอใจใน
ทุกองค์กร เนื่องจากมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น สภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน การที่องค์กร
ยังคงใช้ ซอฟต์แวร์ เดิมควบคูไ่ ปด้ วย แต่อย่างน้ อยรายงานการศึกษานี ้ก็จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หาร หรื อ
ผู้อํานวยการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรใช้ ประกอบการประเมินความเป็ นไปได้ ใน
การเปลี่ยนไปใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส
ดัง นัน้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ว่า นโยบายขององค์ ก รบัง คับ ให้ เ ปลี่ ย นซอฟต์ แวร์ ชุด
โปรแกรมสํ า นั ก งานมาเป็ นซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก
เป็ นปั จ จัย อิ ท ธิ พ ลทางสัง คม ซึ่ง มี ค วามสัม พัน ธ์ อ ย่ า งมี นัย สํ า คัญ ต่อ ความตัง้ ใจในการใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ
2) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ผู้บริ หารระดับสูงขององค์ กร หมายถึ ง ผู้ที่ ดํ ารงตํ าแหน่ งตัง้ แต่ระดับผู้ช่ วย
กรรมการผู้จดั การขึ ้นไป สําหรับบริ ษัทเอกชน และระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ ้นไป สําหรับหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ มีการมอบนโยบายหรื อให้ การสนับสนุนด้ านงบประมาณ หรื อการดําเนินการอื่นใด
ในอันที่จะสนับสนุนให้ การใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกประสบ
ความสําเร็จ
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หากผู้ บ ริ ห ารระดับ สูง ขององค์ ก รไม่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ตนได้ ส นับ สนุ น การ
เปลี่ยนแปลงอย่างจริ งจังแล้ ว การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดขึ ้น ดังนัน้ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ ามามีส่วนร่ วมในการนําการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Dennis
and Wixom and Tegarden, 2008: 500) ผู้บริ หารระดับสูงจําเป็ นที่จะต้ องกําหนดวิสยั ทัศน์
ร่ วมที่ถกู ต้ อง และกําหนดยุทธศาสตร์ ที่ง่ายต่อการจดจํา มุ่งเน้ นที่อารมณ์ ความรู้ สึก และสิ่งที่
จําเป็ นต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Kotter, 2002) ตัวอย่างเช่น นายกรัฐมนตรี
้ ได้ ลงนามในแผนการถ่าย
วลาดิเมียร์ ปูตนิ (Vladimir Putin) ของสหพันธรัฐรัสเซีย (ในขณะนัน)
โอนหน่วยงานของรัฐบาลกลางและงบประมาณ ให้ ไปใช้ งานซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สภายใน ค.ศ.
2015 โดยเมื่อสิ ้นสุดแผนการนี ้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทงหมดของรั
ั้
ฐบาลกลางจะถูกเปลี่ยนไปใช้
้
หลายลําดับ โดยภายใน
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส ทังหมด
้
แผนการนี ้ถูกแบ่งออกเป็ นขันตอนไว้
ไตรมาสที่สามของ ค.ศ. 2011 จะต้ องมีการประกาศรู ปแบบเอกสารแบบเปิ ด ใน ค.ศ. 2012
จะเริ่ มจัดตัง้ ศูนย์ซอฟต์แวร์ กลางแห่งชาติ พร้ อมกับเริ่ มเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ในหน่วยงานนําร่ อง
บางหน่วยงาน และขยายผลไปจนครบทุกหน่วยงานโดยคาดว่าจะเสร็ จสิ ้น ในไตรมาสที่สาม
้ ้ รัฐบาลรัสเซียมีบคุ ลากรของรัฐทังหมด
้
จํานวนกว่า 8 แสนคน (ข้ อมูล ณ
ของ ค.ศ. 2014 ทังนี
ค.ศ. 2009) หากแผนการดังกล่าวสําเร็ จ จะนับได้ ว่าเป็ นการย้ ายหน่วยงานไปสู่ซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ สที่ใหญ่ที่สดุ ครัง้ หนึ่งของโลก ซึ่งจะมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิ จ ช่ ว ยลดค่า ใช้ จ่า ยด้ า นลิขสิท ธิ์ ซ อฟแวร์ ข องรั ฐ บาล การสนับ สนุน ผู้ป ระกอบการ
อุตสหกรรมซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สของรัสเซีย และกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
(Smirnov, 2010)
ดังนัน้ จึงมี ความเชื่ อว่า ผู้บริ หารระดับสูงขององค์ กรให้ การสนับสนุนอย่า ง
จริงจังและต่อเนื่องในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
เป็ นปั จ จัย อิ ท ธิ พ ลทางสัง คม ซึ่ง มี ค วามสัม พัน ธ์ อ ย่า งมี นัย สํ า คัญ ต่อ ความตัง้ ใจในการใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ
3) ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่นา่ เชื่อถือ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลที่พยายามผลักดันให้ การเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์ แวร์ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้ เป็ นผลในทางปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่งอาจจะเป็ นบุคคลภายในองค์กร หรื อที่ปรึ กษาจากภายนอกองค์กรก็ได้
แต่โดยปกติจะเป็ นที่ปรึ กษาจากภายนอกองค์กร หากผู้นําการเปลี่ยนแปลงไม่น่าเชื่อถือการ
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เปลี่ยนแปลงก็จะประสบความสําเร็ จได้ ยาก หรื อมีค่าใช้ จ่ายสูงในการเปลี่ยนแปลง (Dennis
and Wixom and Tegarden, 2008: 495, 500) สอดคล้ องกับ Samphan Raruenrom (2010)
ที่กล่าวว่า “...การเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้ ประสบ
ความสําเร็ จ จําเป็ นที่จะต้ องมีที่ปรึกษาด้ านการเปลี่ยนแปลง (Migration Consultant)...”
ดังนัน้ จึงมีความเชื่อว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นปั จจัยอิทธิพลทาง
สัง คม ซึ่ง มี ค วามสัม พัน ธ์ อย่า งมี นัย สํา คัญ ต่อ ความตัง้ ใจในการใช้ ซ อฟต์ แวร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ
4) เพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่ วมงานมีอิทธิ พลต่อการใช้ งานระบบ(ซอฟต์แวร์ )ของบุคคลว่าควรใช้
หรื อไม่ควรใช้ ระบบ (ซอฟต์แวร์ ) ดังกล่าว การที่ผ้ ใู ช้ ใช้ ระบบ (ซอฟต์แวร์ ) เพราะเพื่อนร่ วมงาน
จํานวนมากใช้ ระบบ (ซอฟต์แวร์ ) ดังกล่าว (Ajzen, 1991; Davis et al., 1989; Fishbein and
Azjen, 1975; Mathieson, 1991; Taylor and Todd, 1995a,1995b, cited in Venkatesh et
al., 2003: 452) นอกจากนี ้ เพื่อนร่ วมงานยังมีความรู้ สกึ ร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ความสนใจ และเนื ้อหาสาระต่างๆ เกี่ยวกับระบบ (ซอฟต์แวร์ ) ระหว่างกัน ซึง่ จะส่งผลต่อความ
ตังใจในการใช้
้
ระบบ (ซอฟต์แวร์ ) (AlAwadhi and Morris, 2008: 4)
หากองค์ ก รไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า หน้ าที่ ง านใดที่ ส ามารถใช้ ซอฟต์ แ วร์
ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กได้ แต่ทํ า การถอนซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานเดิมที่ใช้ อยูข่ องผู้ใช้ ซงึ่ หน้ าที่งานจําเป็ นต้ องใช้ ก็จะเกิดปั ญหาต่างๆ ตามมาเนื่องจาก
เมื่ อใช้ ง านจริ ง ๆ แล้ ว พบว่า มี ปัญ หา หรื อข้ อจํ า กัดบางประการของซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกซ่อนอยู่ จนทําให้ บางองค์ กรต้ องกลับมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานเดิมที่เคยใช้ อยูก่ ่อนหน้ านี ้ ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้ขึ ้นแล้ ว ย่อมจะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และทํ าให้ บุคลากรในองค์ กรเกิ ดอคติต่อซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ข่าวลือจะถูกแพร่ กระจายไปยังผู้ใช้ ทวั่ องค์กรว่าซอฟต์แวร์
ดังกล่าวใช้ ไม่ได้ (โอเพนออฟฟิ ศคลับ, 2553)
ดัง นัน้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า เพื่ อ นร่ ว มงาน เป็ นปั จ จัย อิ ท ธิ พ ลทางสัง คม ซึ่ง มี
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพน
ความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญต่อความตังใจในการใช้
ออฟฟิ ศดอทอ็อกของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ
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5) ผู้บงั คับบัญชา
จากรายงานการศึกษาของ Thompson et al. (1991; Venkatesh et al.,
2003: 452) พบว่า ผู้ใช้ ใช้ งานระบบ (ซอฟต์แวร์ ) เนื่องจากผู้บงั คับบัญชา (Senior Management)
หรื อหัวหน้ างาน (Supervisor) ให้ คําแนะนําช่วยเหลือในการใช้ ระบบ (ซอฟต์แวร์ ) ดังกล่าว
กรณีตวั อย่างของรัฐมะละกา และรัฐปาหัง ของมาเลเซีย ได้ ออกนโยบายให้
หน่วยราชการในสังกัดของรัฐบาลท้ องถิ่นเปลี่ยนมาใช้ โอเพนซอร์ สซอฟต์แวร์ โดยเลขาธิการ
รั ฐ ปาหัง ได้ ล งนามคํ า สั่ง ในการเปลี่ ย นการใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ร ะบบสํ า นัก งานทัง้ หมด เป็ น
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยในคําสัง่ ได้ ระบุถึงเหตุผลในการ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ว่าเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ง่าย
ต่อการใช้ งาน และมีฟังก์ชนั ครอบคลุมการทํางานพื ้นฐานของสํานักงาน และเป็ นการสนับสนุน
ให้ ข้าราชการได้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ใหม่ๆ รวมถึงประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน นโยบายดังกล่าว
จะมีผลให้ ข้าราชการและผู้บงั คับบัญชาหน่วยงานราชการในรัฐปาหัง เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ส่วนในรัฐมะละกา ได้ มีการนําร่ องโครงการ
เปลี่ยนการใช้ งานซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ ส โดยใช้ ชุดซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก มาก่อนรัฐปาหัง โดยเริ่ มดําเนินการมาแล้ วตังแต่
้ ค.ศ. 2006 ซึง่ ผู้ริเริ่ มในเรื่ อง
นี ้คือ “ผู้ว่าการรัฐมะละกา” ซึ่งได้ ให้ ความเห็นในเรื่ องนี ้ว่า "การใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นเรื่ องที่ง่ายและประหยัดค่าใช้ จ่าย และตนไม่เข้ าใจว่า
ทํ าไมหลายหน่วยงาน จึงรี รอที่ จะเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ ส" ทัง้ นี ้ รั ฐมะละกาได้
ตังเป
้ ้ าหมายที่จะเปลี่ยนการใช้ งานซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานเป็ นซอฟต์แวร์ โอเพน
ซอร์ สให้ ได้ อย่างน้ อย 300 เครื่ อง โดยร้ อยละ 98 ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทงหมดจะใช้
ั้
ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และร้ อยละ 60 จะเปลี่ยนมาใช้ ระบบปฏิบตั ิการ
ลีนกุ ซ์ (International Open Source Network, 2010)
จากกรณีตวั อย่างดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าผู้บงั คับบัญชามีอิทธิพลต่อ
ความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศในองค์กร
ดังนัน้ จึงมีความเชื่อว่าผู้บงั คับบัญชาของผู้ใช้ เป็ นปั จจัยอิทธิพลทางสังคม ซึง่
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญต่อความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อกของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ

41
4. เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลต่อการให้ การ
สนับสนุนขององค์กรธุรกิจและโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อรองรับระบบ (ซอฟต์แวร์ ) (Venkatesh et
al., 2003: 453) ทังนี
้ ้ ได้ กําหนดประเด็นพิจารณาในบริ บทเงื่อนไขการอํานวยความสะดวกใน
การใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ดังนี ้
1) มีแผนการเปลี่ยนแปลง (Migration Plan) ที่ชดั เจน
แผนการเปลี่ ย นแปลงที่ ชัดเจนประกอบด้ ว ย การเปลี่ย นแปลงทางเทคนิ ค
(Technical Conversion) และการบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) โดยการ
มีสว่ นร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องภายในองค์กรธุรกิจ ดังนัน้ องค์กรจะต้ องมีการจัดทําแผนการ
เปลี่ยนแปลง ซึง่ จะช่วยลดความเสี่ยงในการ เปลี่ยนไปใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส โดยการใช้ การ
บริ หารการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น โดยเฉพาะที่ทราบว่าจะต้ องเกิดขึ ้น
เพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงดําเนินไปโดยกระทบต่องานขององค์กรน้ อยที่สุด และดํารงอยู่อย่าง
ยัง่ ยืน (บริ ษัท โอเพนซอร์ สดิเวลอปเมนต์ จํากัด, 2553ค)
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่ ดีถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยให้ การเปลี่ยน
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ไปเป็ นซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็ อก เนื่ องจากหัวใจสํ าคัญของการดํ าเนิ นธุ รกิ จ คื อ ความต่อเนื่ องของธุ รกิ จ
โดยไม่หยุดชะงัก ซี่งเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจมากกว่าค่าใช้ จ่าย การเปลี่ยนแปลง
ซอฟต์แวร์ ใดๆ ที่ไม่นําไปสูค่ วามยัง่ ยืน หรื อมีการเปลี่ยนกลับไปกลับมาจะส่งผลกระทบต่อต้ นทุน
ทางธุรกิจที่สงู อย่างยิ่ง และความเสียหายโดยตรงต่อธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดใหญ่
(สุพจน์ พฤกษานานนท์4, 2553) ซึง่ ความสําเร็จในการนําซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ นนั ้ สามารถ
อธิบายได้ ด้วยกระบวนการที่คอ่ ยเป็ นค่อยไป (Evolutionary Process) (Reichl and Brusic, 2009: 38)
ตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรในระยะแรก (Earliest models for
managing organizational change) ซึง่ พัฒนาโดย Kurt Lewin (1947: 5-41; Dennis and
Wixom and Tegarden. 2008: 488) การเปลี่ยนแปลงประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ดังแผนภาพที่ 4

4

ประธานกรรมการ บริษัท ไอพีเอ็มอินดัสเตรี ย (ประเทศไทย) จํากัด
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ระบบเดิม
(As-is system)

ขันเตรี
้ ยมความพร้ อม
ที่จะเปลี่ยนแปลง
(Unfreeze)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(Analysis and design)

การเปลี่ยนแปลง
(Transition)

ระบบใหม่
(To-Be system)

ขันการเปลี
้
่ยนแปลง
(Move)
แผนการเปลี่ยนแปลง (Migration plan)
 การเปลี่ยนแปลงด้ านเทคนิค
 การบริ หารการเปลี่ยนแปลง

ขันรั
้ กษาการเปลี่ยนแปลง
ให้ คงอยู่
(Refreeze)
การสนับสนุนและบํารุงรักษาระบบ
(Support and Maintenance)

แผนภาพที่ 4 ตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ที่มา: Kurt Lewin (1947: 5-41; Dennis and Wixom and Tegarden. 2008: 488)
ก. การเปลี่ยนแปลงด้ านเทคนิค (Technical Conversion)
(1) รูปแบบการเปลีย่ นแปลงในมิตขิ องรูปแบบ (Conversion Style)
รู ปแบบการเปลี่ยนแปลงในมิติของรู ปแบบ แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ
คือ (1) การติดตัง้ แบบทันที ซึ่งเป็ นรู ปแบบการติดตัง้ เมื่อถึงกํ าหนดวันการติดตังระบบ
้
ระบบงานเดิมที่ใช้ งานอยู่จะถูกยกเลิกทังหมดและถู
้
กแทนที่ด้วยระบบใหม่โดยทันที และ (2)
การติดตังแบบคู
้
่ขนาน ซึ่งเป็ นวิธีการติดตังที
้ ่ยงั คงใช้ งานระบบงานเดิม ควบคู่กับการใช้ งาน
ระบบงานใหม่ ซึ่งจะดําเนินงานคู่ขนานกันไปในระยะเวลาหนึ่ง จนกระทัง่ มัน่ ใจว่า ระบบงาน
ใหม่สามารถทดแทนระบบงานเดิมได้ แล้ ว จึงยกเลิกระบบงานเดิมและหันมาใช้ ระบบงานใหม่
ในที่ สุด ทัง้ นี ้ แต่ละแบบก็ มีข้อดีและข้ อเสียแตกต่างกันไป (ฝ่ ายผลิตหนังสือตําราวิชาการ
คอมพิวเตอร์ , 2551: 246-247)
(2) รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในมิตขิ องสถานที่ (Conversion Location)
รู ปแบบการเปลี่ยนแปลงในมิติของสถานที่ แบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ
คือ (1) การติดตังแบบเป็
้
นระยะ ซึ่งเป็ นวิธีการติดตังแบบที
้
ละส่วนงาน โดยกํ าหนดช่วง
ระยะเวลาไว้ ชดั เจน แล้ วดําเนินการติดตังซอฟต์
้
แวร์ ตามระยะเวลาที่วางไว้ จนครบทุกส่วนงาน
(2) การติดตังแบบนํ
้
าร่อง ซึง่ เป็ นวิธีการติดตังที
้ ่มีความคล้ ายคลึงกับวิธีการติดตังแบบเป็
้
นระยะ
โดยจะนําร่องด้ วยการติดตังระบบเฉพาะส่
้
วนงานใดส่วนงานหนึง่ ก่อน เช่น หากเป็ นหน่วยงานที่
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มีหลายสาขา ก็สามารถทดลองติดตังนํ
้ าร่องในสาขาใดสาขาหนึง่ ก่อน จนกระทังระบบสามารถ
้
ทํางานได้ ดี ก็จะเริ่ มติดตังในสาขาอื
้
่นๆ จนครบทุกสาขา และ (3) การติดตังแบบพร้
้
อมกัน
ทุกสถานที่
(3) การเลือกรูปแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง
การพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงจะพิจารณา
จาก 3 ปั จจัย (Dennis and Wixom and Tegarden, 2008: 493-494) ดังนี ้
1. ความเสี่ยง (Risk) ต่อความล้ มเหลวที่จะเกิดขึ ้นภายหลังการ
เปลี่ยนแปลง
2. ค่าใช้ จ่าย (Cost) ที่จะเกิดขึ ้น
3. เวลา (Time) ที่จะใช้ ในการเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 4 ลักษณะของความเสี่ยง ค่าใช้ จ่าย และเวลาที่จะเกิดขึ ้นใน
แต่ละรูปแบบกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
ปั จจัย

รูปแบบการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในมิติสถานที่

แบบ
ทันที

แบบคูข่ นาน

แบบ
นําร่อง

แบบ
เป็ นระยะ

แบบพร้ อมกัน
ทุกสถานที่

ความเสี่ยง

สูง

ตํ่า

ตํ่า

ปานกลาง

สูง

ค่าใช้ จ่าย

ตํ่า

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

เวลา

เร็ว

นาน

ปานกลาง

นาน

เร็ว

ที่มา: Dennis and Wixom and Tegarden (2008: 493)
ข. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การบริ หารการเปลี่ยนแปลง เป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่จะทําให้ การ
เปลี่ ย นมาใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กในองค์ ก รธุ ร กิ จ
ให้ ประสบความสําเร็ จ (สัมพันธ์ ระรื่ นรมย์, 2553) การบริหารการเปลี่ยนแปลงนัน้ จะต้ องเข้ าใจ
ถึงประเด็นต่างๆ ซึง่ Robert Briggs, Ph.D., Research Scientist ของ Center for the
Management of Information, University of Arizona ได้ ระบุไว้ (Dennis and Wixom and
Tegarden, 2008: 496-499) ดังนี ้
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(1) เข้ าใจการต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร
(2) ทบทวนนโยบายขององค์กรในการนําซอฟต์แวร์ ใหม่มาใช้ งานทดแทน
ซอฟต์แวร์ เดิม
(3) ประเมินค่าใช้ จ่ายและประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้น จากการนําซอฟต์แวร์ ใหม่
มาใช้ งานทดแทนวอฟต์แวร์ เดิม
(4) สร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานยอมซอฟต์แวร์ ใหม่
(5) สร้ างการยอมรับโดยการฝึ กอบรมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และการ
ฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ ใหม่แก่พนักงาน
ดังนัน้ จึงมีความเชื่อว่าการมีแผนการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน เป็ นปั จจัยเงื่อนไขการ
อํานวยความสะดวก ซึ่งมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญต่อความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ
2) พันธสัญญา (Commitment) และการมีสว่ นร่ วมของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
จากแนวคิดตัวแบบการเปลี่ยนแปลงองค์กร 8 ประการให้ ประสบความสําเร็ จ
ของ จอห์น พ. คอทเตอร์ (Kotter, 2002) พบว่า พันธสัญญาและการมีสว่ นร่วมของบุคลากรใน
องค์ ก รมี ผ ลต่อ ความสํ า เร็ จ ในการเปลี่ ย นแปลง โดยการสร้ างที ม งานให้ เ หมาะสมต่อ การ
เปลี่ยนแปลง (Build the Guiding Team) โดยจัดคนให้ ถกู กับงาน มีพนั ธสัญญาที่พร้ อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง การผสานทักษะของบุคลากรเข้ าด้ วยกันให้ มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน
ในแต่ละระดับ การเสริ มสร้ างพลังการดําเนินการเปลี่ยนแปลง (Empower Action) โดยการ
กําจัดสิ่งที่เป็ นอุปสรรค สร้ างช่องทางในการรับฟั งเสียงสะท้ อนกลับ (Feedback) และการให้
การสนับสนุนจากผู้นํา เช่น การให้ รางวัล การยกย่องชมเชยเมื่อภารกิจมีความก้ าวหน้ า หรื อ
บรรลุเป้าหมาย การสร้ างเป้าหมายสูช่ ยั ชนะในระยะสัน้ (Create Short-Term Wins) โดยการ
ตังเป
้ ้ าหมายที่ง่ายต่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ คนในองค์กรเกิดกําลังใจในการบรรลุเป้าหมาย
นัน้ แล้ วจึงขยับเป้าหมายให้ มีระดับความยากมากขึ ้นไปตามลําดับ การไม่หยุดกลางคัน (Don't
Let Up) องค์กรจะต้ องให้ การสนับสนุน มุ่งมัน่ ในการส่งเสริ ม และการยืนหยัดอย่างต่อเนื่องใน
การดําเนิ นการเปลี่ยนแปลง จะต้ องให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ าการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สมํ่าเสมอ การระบุถึงเป้าหมายที่บรรลุแล้ วและเป้าหมายที่จะมุ่งไปในอนาคต และการทําให้
การเปลี่ยนแปลงฝั งแน่นในองค์กร (Make Change Stick) โดยการทําให้ คณ
ุ ค่าของการ
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เปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็ จให้ มีความเข้ มแข็งและมัน่ คง ผ่านพนักงานที่รับเข้ ามาทํางาน
ใหม่ การส่งเสริ ม การสร้ างผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่ นใหม่ และทําให้ การเปลี่ยนแปลงเป็ นส่วน
หนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรธุรกิจ จึงควรมีการลงนามในบันทึกความเข้ าใจ
หรื อ คํ า รั บ รองการปฏิ บัติ ง าน หรื อ เอกสารอื่ น ใดอัน เป็ นการแสดงพัน ธสัญ ญาให้ อ งค์ ก ร
ขับเคลื่อนการนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งานให้ ประสบ
ความสําเร็ จ
ดังนัน้ จึงมีความเชื่อว่าพันธสัญญาและการมีส่วนร่ วมของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นปั จจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก ซึ่งมี
ความสัม พัน ธ์ อย่ า งมี นัย สํ า คัญต่อ ความสํา เร็ จ ในการเปลี่ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ
3) การมอบอํานาจที่ชดั เจนสูผ่ ้ นู ําการเปลีย่ นแปลง
การมอบหมายงาน หรื อ หน้ า ที่ หรื ออํ า นาจในการตัดสิน ใจใดๆ อย่า งเป็ น
ทางการแก่ ผ้ ูนํ า การเปลี่ ย นแปลง ในการดํ า เนิ น การเปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จ เนื่องจากผู้นําการเปลี่ยนส่วน
ใหญ่จะเป็ นบุคคลจากภายนอกองค์กร จึงไม่มีอํานาจในการสัง่ การ หรื อตัดสินใจใดๆ ที่ชดั เจน
(Dennis and Wixom and Tegarden, 2008: 495) องค์กรจึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องมอบ
อํานาจ หน้ าที่ ขอบเขตการดําเนินงาน ความรับผิดชอบที่ชดั เจนแก่ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลง
ดัง นัน้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า การมอบอํ า นาจที่ ชัด เจนสู่ผ้ ูนํ า การเปลี่ ย นแปลง
เป็ นปั จจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก ซึ่งมีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญต่อความสําเร็ จ
ในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ
4) การสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ และส่ ง เสริ ม การใช้ งานเกี่ ย วกั บ ซอฟต์ แ วร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกไปยังผู้ใช้ อย่างต่อเนื่อง
จากตัวแบบการเปลี่ยนแปลงองค์ กร 8 ประการให้ ประสบความสําเร็ จของ
จอห์น พ. คอทเตอร์ พบว่า การสื่อสาร สร้ างการมีส่วนร่ วมของคนในองค์กรให้ มากที่สดุ เท่าที่
จะเป็ นไปได้ การสื่อสารเป็ นสิ่งที่จําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ การสื่อสาร
จะต้ องง่ายต่อการเข้ าใจและเข้ าถึง การดึงดูดใจ การตอบสนองต่อความต้ องการของบุคลากร
ในองค์ ก ร การสื่ อ สารจะทํ า ให้ บุค ลากรในองค์ ก รยอมรั บ เทคโนโลยี ม ากกว่า การต่ อ ต้ า น
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(Kotter, 2002) ดังนัน้ การสื่อสารการดําเนินงาน การส่งเสริ มการใช้ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกไปยังบุคลากรขององค์กรธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่ อง จึงมี ความสําคัญในการที่ องค์กรจะเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้ ประสบความสําเร็จ (สัมพันธ์ ระรื่ นรมย์, 2553)
จากรายงานการศึ ก ษาปั จจั ย ที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การเปลี่ ย นจากการ
ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํา นัก งานไมโครซอฟท์ ม าเป็ นซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํา นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นผู้ใ ช้ ที่ เ ป็ นอุป สรรคต่ อ การเปลี่ ย นจากการใช้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์มาเป็ นซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก คือ ความชื่นชอบนวัตกรรมของผู้ใช้ ความภักดีตอ่ ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์
และมีความเกี่ยวข้ องกับการที่ผ้ ใู ช้ เคยค้ นหาข่าวสารเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นมาก่อนแล้ ว
กุ ญ แจสํ า คั ญ ในการทํ า ตลาดของซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก คือ การแบ่งส่วน (Segment) การทําตลาดออกเป็ นส่วนๆ ตามลักษณะของลูกค้ า
สร้ างกลยุทธ์ เพื่อช่วยการตัดสินใจของลูกค้ า จําเป็ นที่จะต้ องปรับปรุ งซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กให้ ดี ขึ น้ จนสามารถเข้ า สู่ก ารเป็ นที่ ย อมรั บ ของตลาด
(Adoption) การแนะนําความก้ าวหน้ าของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก จะช่วยให้ เกิดการยอมรับของผู้ใช้ มากยิ่งขึ ้น (Abdelwahab, 2009: ii)
การที่องค์กรธุรกิจจะเปลี่ยนจากการซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานมาเป็ น
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้ ประสบความสําเร็ จ โดยเฉพาะ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ จากรายงานการศึกษาหลายฉบับ พบว่า ผู้ใช้ ใน
องค์กรมีความผูกพันกับซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ เนื่องจากบุคลากรที่ใช้
คอมพิวเตอร์ สว่ นใหญ่ใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ตลอดเวลา กล่าวคือ
เป็ นการใช้ งานแทบจะตลอดทังวั
้ นที่ผ้ ใู ช้ คนนันทํ
้ างานกับคอมพิวเตอร์ การที่องค์กรจะเปลี่ยน
มาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จึงเป็ นการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ที่
ผูกพันกับผู้ใช้ มาตลอดทังชี
้ วิตการทํางาน การเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จึงกระทบบุคลากรทุกคนในองค์กร ดังนัน้ องค์กรจะต้ องอาศัยความ
เชี่ยวชาญ และคํานึงถึงการบริ หารการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการดําเนินงานเมื่อจะเปลี่ยน
จากซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ มาเป็ นซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก แม้ ว่ า ซอฟต์ แ วร์ ดัง กล่า วจะมี ขี ด ความสามารถของซอฟต์ แ วร์ ไ ม่
แตกต่างจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์มากนัก แต่ผลกระทบทางด้ านจิตใจ
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ต่อบุคลากรเป็ นปั ญ หาที่ มี ค วามสํา คัญ มากกว่า ความสามารถของซอฟต์ แวร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกบางประการที่ไม่เทียบเท่าซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
ไมโครซอฟท์ (โอเพนออฟฟิ ศคลับ, 2553)
นอกจากนี ้ ยั ง มี ปั จจั ย ที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การเปลี่ ย นเปลี่ ย นซอฟต์ แ วร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ไปเป็ นโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกของผู้ใช้ ซึ่งปรากฏตาม
รายงานการวิ จัย เรื่ อง “ปั จจัย ที่ เ ป็ นอุป สรรคต่อ การเปลี่ ย นเปลี่ย นซอฟต์ แวร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานไมโครซอฟท์ไปเป็ นโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (Assessing the switching barriers
between Microsoft Office and OpenOffice.org)” ของ Abdelwahab (2009) พบว่ามีปัจจัย
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ไปเป็ นชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ดังนี ้
(1) ความสะดวกสบายต่อการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
ไมโครซอฟท์ (Comfortable with Microsoft)
(2) ความคุ้นเคยของผู้ใช้ กับหน้ าจอติดต่อผู้ใช้ ของซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานไมโครซอฟท์ (Users are habituated to Microsoft Office interface)
(3) การอิ ง รู ป แบบแฟ้ มข้ อมูล ของซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งาน
ไมโครซอฟท์ (Users are dependent on Microsoft Office file formats)
(4) การไม่เกรงกลัวต่อการถูกจับกุมเนื่ องจากใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานไมโครซอฟท์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ (ในระดับผู้ใช้ งานที่เป็ นบุคคล)
(5) การไม่ใส่ใจต่อนวัตกรรมของผู้ใช้
(5.1) เป็ นผู้ใช้ คนสุดท้ ายในกลุ่มเพื่ อนที่ จะเปลี่ ยนไปใช้ ซอฟต์ แวร์
ตัวใหม่หลังจากที่ซอฟต์แวร์ นนออกสู
ั้
ต่ ลาด
(5.2) ไม่ มี ค วามสนใจเพี ย งพอที่ จ ะทดลองใช้ ซอฟต์ แ วร์ ตัว ใหม่
เมื่อทราบว่ามีซอฟต์แวร์ ตวั ใหม่ออกสูต่ ลาด
(5.3) เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับกลุ่มเพื่ อน ตนเองเป็ นผู้ใช้ ที่ มีซอฟต์ แวร์
เพียงเล็กน้ อย
(5.4) ได้ ซอฟต์แวร์ ใหม่มา แต่ยงั ไม่เคยทดลองใช้
(5.5) ไม่ร้ ูจกั ชื่อของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ใหม่ก่อนคนอื่น
(6) ความภักดีตอ่ ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์
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(6.1) ความพยายามที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์
(6.2) ความภู มิ ใ จที่ จ ะบอกคนอื่ น ว่ า ตนเองซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ไมโครซอฟท์ และจะแนะนําให้ คนอื่นใช้ ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ด้วย
(6.3) ไมโครซอฟท์คือทางเลือกที่ดีที่สดุ
(6.4) ในฐานะผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ มีการเตรี ยมความพร้ อมที่
ุ ภาพสูงขึ ้น
จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื ้อผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
(6.5) ความรู้สกึ ภักดีมากพอสมควรต่อไมโครซอฟท์
(7) แนวโน้ มที่จะค้ นหาสารสนเทศเกี่ยวทางเลือกที่จะไปใช้ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
(7.1) การค้ นหาสารสนเทศเกี่ ย วกับซอฟต์ แวร์ ท างเลือ กที่ จะไปใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
(7.2) การสอบถามเพื่ อ น คนในครอบครั ว หรื อ คนสนิ ท เพื่ อ ขอ
คําแนะนําทางเลือกที่จะไปใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
จากปั ญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กร หรื อผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) หรื อผู้ดแู ลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์กร จะต้ องสื่อสารทําความเข้ าใจกับบุคลากรทุกระดับ เริ่ มตังแต่
้ ระดับผู้ปฏิบตั ิการ
เจ้ าหน้ าที่สนับสนุนทางเทคนิค ไปจนถึงผู้บริ หารระดับสูง การดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นการ
เตรี ยมบุคลากรในองค์กรให้ พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น ลดแรงต้ านที่จะเกิดขึ ้นให้ อยู่
ในระดับ ที่ ตํ่ า ที่ สุด ด้ ว ยวิ ธี ทํ า ความเข้ าใจกับ บุ ค ลากรทุ ก ระดับ ถึ ง เหตุผ ลเบื อ้ งหลัง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ชีใ้ ห้ เห็นผลดีของการนําซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ งาน ทังในแง่
้
ของ
องค์ กรและตัวบุคลากรเอง เช่ น เป็ นการลดค่าใช้ จ่ายการซือ้ ซอฟต์ แวร์ ลิขสิทธิ์ หรื อการใช้
ซอฟต์แวร์ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น เมื่อทุกคนทุกส่วนงานเห็นพ้ องต้ องกันว่าจะนําเอา
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ งานกันอย่างจริ งจังภายในองค์กรแล้ ว ขันตอนต่
้
อไป ก็คือ การเก็บ
ข้ อมูลการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในปั จจุบนั การคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ ้น การ
ประเมินต้ นทุนในการเปลี่ยนแปลง การจัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าที่ การทดลองนํามาใช้ งานในวงจํากัด
การติดตามผลและแก้ ไขปั ญหา การจัดอบรมบุคลากร การนําไปใช้ งานจริ ง และการติดตามผล
และแก้ ไขปั ญหาที่ เ กิ ดขึน้ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมของการใช้ ง านจริ ง ตามลําดับ (สํา นัก งาน
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ, 2549: 19, 39) ซึง่ สอดคล้ องกับ โกวิทย์ กังสนันท์
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(2550: 84) ที่ระบุว่าการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล จึงมีบทบาทสําคัญและความ
จําเป็ นในการเอาชนะแรงต้ าน เพราะจะช่วยให้ สมาชิกองค์กรเตรี ยมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ ้น และกระตุ้นการสนทนาแลกเปลี่ยนที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ต่อต้ าน
ดังนัน้ จึงมี ความเชื่อว่าการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการใช้ งาน
เกี่ ย วกับซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํา นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกไปยัง ผู้ใช้ อ ย่า งต่อเนื่ อ ง
เป็ นปั จจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก ซึ่งมีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญต่อความสําเร็ จ
ในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ
5) การประเมินแต่ละลักษณะงานว่าสามารถนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ ทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานเดิมที่ใช้ อยูไ่ ด้ หรื อไม่
กระบวนการเปลี่ยนมาใช้ ซ อฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็ อ ก จํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งมี ก ารประเมิ น (Assessment) แต่ล ะลัก ษณะงานว่า สามารถนํ า
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ ทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
และบุคลากรแต่ละ
สํานักงานเดิมที่ใช้ อยู่ได้ หรื อไม่ โดยเป็ นการประเมินแอปพลิเคชันทังหมด
้
คนเพื่อหาคนที่ไม่สามารถเลิกใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานเดิมที่ใช้ อยู่ได้ เนื่องจากไม่ใช่
ทุก คนที่ ส ามารถเปลี่ย นมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํา นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อ กได้
กระบวนการประเมินดังกล่าว จะทําให้ ทราบถึงบุคลากรที่ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ เพราะหากไม่ทําการประเมิน แต่ทําการถอน
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานเดิมที่ผ้ ูใช้ ใช้ อยู่ บุคลากรเหล่านัน้ จะไม่สามารถทํ างานได้
ซึง่ จะสร้ างความเสียหายต่อการทํางาน และเกิดการแพร่ กระจายข่าวว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกไม่สามารถใช้ งานได้ (บริ ษัท โอเพนซอร์ สดิเวลอปเมนต์
จํากัด, 2554: 2)
สอดคล้ องกับรายงานของ SCAI Systemberatung & Software-Entwicklung
GmbH (2011) ที่ ระบุว่า การวิ เ คราะห์ เ อกสารและสารสนเทศของผู้ใช้ ทัง้ หมดว่า สามารถ
เปลี่ยนไปใช้ กับซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ หรื อไม่ จากนัน้
จึงทําการระบุประเด็นที่ยังเป็ นปั ญหา แนวทางแก้ ไข คํานวณระยะเวลาที่จะใช้ ในการแก้ ไข
ปั ญ หาและระยะเวลาในการเปลี่ย นไปใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
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การที่องค์กรธุรกิจจะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานมาเป็ นซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จึงจําเป็ นที่จะต้ องทําการวิเคราะห์ว่าซอฟต์แวร์
สามารถรองรั บ การดํ า เนิ น งานในองค์ ก รได้ หรื อ ไม่ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ หน้ าที่ ง าน
การประเมินว่าหน้ าที่งานใดมีความจําเป็ นต้ องใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานเดิม หรื อ
สามารถใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกทดแทนได้ ซึง่ ถือเป็ นเรื่ องที่
มีความสําคัญมาก เพราะหากองค์กรไม่สามารถระบุได้ ว่าปั จจัยที่ทําให้ ประสบผลสําเร็ จในการ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก แต่ทําการถอนซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานอื่นที่ใช้ อยู่เดิมของผู้ใช้ คนนัน้ ซึง่ หน้ าที่งานจําเป็ นต้ องใช้ ก็จะเกิดปั ญหา
ต่า งๆ ตามมา เนื่ อ งจากเมื่ อ ใช้ ง านจริ ง แล้ ว พบว่ า มี ปั ญ หา หรื อ ข้ อ จํ า กัด บางประการของ
ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก ซึ่ง หากเกิ ด เหตุก ารณ์ เ ช่ น นี ข้ ึ น้
จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิ จ และทํ าให้ บุคลากรในองค์ กรเกิ ดอคติต่อซอฟต์ แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (โอเพนออฟฟิ ศคลับ, 2553) หากปราศจากการ
ประเมินผลในขัน้ ตอนนี ้ จะทํ าให้ เกิ ดค่าใช้ จ่ายที่สูงขึน้ ตามมาในขัน้ ตอนของการดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง (Deployment) (Hitachi Consulting, 2010: 8)
ดัง นั น้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า การประเมิ น แต่ ล ะลัก ษณะงานว่ า สามารถนํ า
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ ทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานเดิมที่ใช้ อยู่ได้ หรื อไม่ เป็ นปั จจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก ซึง่ มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สําคัญต่อความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ
6) การจัดทําเอกสารคู่มือแนะนําการใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก
Open Source Maturity Model (Navica อ้ างถึงใน สํานักงานส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ, 2549: 18) ที่กําหนดให้ ปัจจัยด้ านการจัดทําเอกสารคูม่ ือ เป็ น
หนึ่งในเกณฑ์ การประเมินความสมบูรณ์ พร้ อมในการนําซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ งานใน
องค์กรให้ ประสบความสําเร็จ ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาหลายฉบับที่พบว่า การจัดให้ มี
แหล่งความรู้ ที่จําเป็ นในการใช้ งานระบบ (ซอฟต์แวร์ ) จะช่วยให้ ผ้ ูใช้ ใช้ งานระบบ (ซอฟต์แวร์ )
ง่ายขึ ้น (Ajzen, 1991; Taylor and Todd 1995a, 1995b; Venkatesh et al., 2003: 454)
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เอกสารคูม่ ือประกอบด้ วย 2 รู ปแบบ (Erenkratz and Taylor, 2003, cited in
Karin van den Berg, 2005: 15) คือ คูม่ ือผู้ใช้ (User and Tutorials Documentation) และ
คูม่ ือนักพัฒนา (Developer Documentation) โดยคู่มือผู้ใช้ นนั ้ จะอธิบายวิธีการใช้ งานระบบ
(ซอฟต์ แวร์ ) ซึ่งอาจแบ่งระดับแตกต่างกันไปตามลักษณะของผู้ใช้ ส่วนคู่มือนักพัฒนาเป็ น
เอกสารแนะนําถึงวิธีการเขียน การแก้ ไขโปรแกรมของระบบ (ซอฟต์แวร์ ) ให้ สามารถทํางานได้
ตามที่ ต้ อ งการ ทัง้ นี ้ เอกสารคู่มื อ ถูก กํ า หนดเป็ นหนึ่ ง ในเกณฑ์ ก ารประเมิ น โอเพนซอร์ ส
ซอฟต์แวร์ (Open Source Software Evaluation Model) ตามรายงานการศึกษาของ Karin
van den Berg (2005: ii)
ดั ง นั น้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า การจั ด ทํ า เอกสารคู่ มื อ การใช้ งานซอฟต์ แ วร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน เป็ นปั จจัยเงื่อนไขการอํานวยความ
สะดวก ซึ่งมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญต่อความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ
7) การฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
แก่บคุ ลากร
การที่จะเสริ มสร้ างให้ ผ้ ใู ช้ ยอมรับระบบ (ซอฟต์แวร์ ) ใหม่นนั ้ จําเป็ นที่จะต้ อง
ทํ า การฝึ กอบรมเพื่ อ เสริ ม ทัก ษะที่ จํา เป็ นต่อ การใช้ ง านระบบ (ซอฟต์ แ วร์ ) ใหม่ ทัง้ นี ้ การ
ฝึ กอบรมควรมุ่งไปที่สิ่งที่ผ้ ใู ช้ แต่ละคน จําเป็ นต้ องใช้ เท่านัน้ (User Needs to Do) มิใช่การ
ฝึ กอบรมว่าระบบ (ซอฟต์แวร์ ) สามารถทําอะไรได้ บ้าง (Dennis and Wixom and Tegarden,
2008: 502-503) การจัดฝึ กอบรมพนักงานให้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส
ที่ จ ะนํ า มาใช้ ง าน และเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารใช้ ง าน รวมถึ ง แนวทางแก้ ปั ญ หาเบื อ้ งต้ น ด้ ว ยตนเอง
(สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ, 2549: 21) ซึง่ สอดคล้ องกับ Open Source
Maturity Model ของ Navica (สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ, 2549: 18)
ที่กําหนดให้ ปัจจัยด้ านการฝึ กอบรม เป็ นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินความสมบูรณ์พร้ อมในการ
นําซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ งานในองค์กรให้ ประสบความสําเร็จ
ดัง นั น้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า การฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกแก่พนักงาน เป็ นปั จจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก ซึง่ มี
ความสัม พัน ธ์ อย่ า งมี นัย สํ า คัญต่อ ความสํ า เร็ จ ในการเปลี่ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ
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8) การจัดให้ มีบริ การ (Support) ให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บุคลากรเมื่อมีปัญหา
จากการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
จากรายงานการศึกษาของ Thompson et al. (1991, Venkatesh et al.,
2003: 454) พบว่า การให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่ผ้ ใู ช้ เป็ นการเฉพาะโดยบุคคล หรื อกลุม่ บุคคล
ในการใช้ งานระบบ (ซอฟต์แวร์ ) นัน้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ (ซอฟต์แวร์ ) กิจกรรมการ
สนับ สนุน ด้ า นระบบ จึ ง เป็ นกิ จ กรรมภายหลัง การติ ด ตัง้ ระบบ หรื อ ซอฟต์ แ วร์ ใ หม่ (PostImplementation Activities) เป็ นกิจกรรมเพื่อรักษาการเปลี่ยนแปลงให้ คงอยู่ตอ่ ไป ภายหลัง
จากที่ผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงมาแล้ ว ทังนี
้ ้ การจัดให้ มีบริ การ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งาน
สามารถใช้ งานซอฟต์แวร์ ใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น การตอบคําถามเมื่อผู้ใช้ มีปัญหา
เกี่ยวกับการใช้ ซอฟต์แวร์ การลงไปให้ คําแนะนําช่วยเหลือ ณ สถานที่ปฏิบตั งิ าน การดําเนินการ
ดังกล่าว สามารถทําได้ ในหลายช่องทาง เช่น การให้ ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ (Online
Support) คําถามที่ถามบ่อย (FAQs) หรื อผ่าน Help desk ซึง่ ปั ญหาต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ แจ้ งเข้ ามาจะ
ถูกนํามารวบรวม นําไปสูก่ ารจัดการและแก้ ไขปั ญหาตามกระบวนการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ต่อไป (Dennis and Wixom and Tegarden, 2008: 504-509)
ตัวแบบ Open Source Maturity Model ของ Navica (สํานักงานส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ, 2549: 18) ได้ กําหนดให้ ปัจจัยด้ านการสนับสนุนทางเทคนิค
(Technical Support) และการบริการที่ปรึกษา (Professional Services) เป็ นหนึง่ ในเกณฑ์การ
ประเมินความสมบูรณ์ พร้ อมในการนําซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ งานในองค์กรให้ ประสบ
ความสํา เร็ จ ดัง นัน้ การให้ การสนับสนุน ด้ า นระบบ จึง เป็ นการดํ า เนิน การเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ ง าน
สามารถใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ด้ านเมนูและเนือ้ หาช่วยเหลือ (Help
Content) ที่เป็ นภาษาไทยของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(ไทยโอเพนซอร์ สดอทอ็อก, 2553)
ดังนัน้ จึงมีความเชื่อว่าการจัดให้ มีบริ การให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บุคลากร
เมื่ อ มี ปั ญ หาจากการใช้ งานซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก
เป็ นปั จจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก ซึ่งมีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญต่อความสําเร็ จ
ในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ
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9) การติดตามและประเมินผล (Project Monitoring and Assessment) การนํา
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน
การติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ นกิ จ กรรมภายหลัง การติ ด ตัง้ ระบบใหม่
มีเป้าหมายเพื่อประเมินความสําเร็ จของระบบ หรื อซอฟต์แวร์ ที่นํามาติดตังใช้
้ งานใหม่ ซึง่ จะทํา
ให้ ทราบว่ามีส่วนใดที่จําเป็ นต้ องได้ รับการปรับปรุ งเพื่อให้ ระบบ หรื อซอฟต์แวร์ สามารถทํางาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น การประเมินผลโครงการปกติ จะดําเนินการใน 2 ส่วน คือ (1)
การทบทวนการดําเนินงานโครงการ (Project Team Review) เพื่อค้ นหาว่าในการติดตังระบบ
้
ใหม่นัน้ มีส่วนใดที่ยังบกพร่ อง หรื อเป็ นอุปสรรคที่ จําเป็ นต้ องได้ รับการปรับปรุ ง แก้ ไข หรื อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้นในอนาคต และ (2) การทบทวนระบบ (System Review) เพื่อจะทราบว่า
ค่าใช้ จ่าย และประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจริ งในการนําระบบใหม่มาใช้ งานเป็ นไปตามที่ประมาณการณ์
หรื อคาดหวังไว้ หรื อไม่ การประเมินผลโครงการปกติจะไม่ทําทุกวัน แต่จะทํ าเป็ นคาบเวลา
ตามที่กําหนด เช่น ทุก 3 เดือน หรื อทุก 6 เดือน หรื อทุก 1 ปี โดยจัดทําเป็ นรายงานเสนอต่อ
ผู้บริ หาร (Dennis and Wixom and Tegarden, 2008: 504-509)
ดั ง นั น้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า การติ ด ตามและประเมิ น ผลการนํ า ซอฟต์ แ วร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน เป็ นปั จจัยเงื่อนไขการอํานวยความ
สะดวก ซึ่งมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญต่อความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ
8) การสนับสนุนจากภาครั ฐให้ ใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
ภาครัฐได้ มีบทบาทสนับสนุนการนําซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ซอร์ สมาใช้ งานขององค์กรธุรกิจ โดยการเข้ ามาให้ คําปรึ กษา คําแนะนํา หรื อการฝึ กอบรมการ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกแก่องค์กรธุรกิจ โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี ้
รัฐบาลโดยสํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
(SIPA) ได้ ดําเนินโครงการส่งเสริ มการใช้ ซอฟต์แวร์ และพัฒนาซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 วงเงินงบประมาณ 33,348,300 บาท (สามสิบสามล้ านสามแสนสี่หมื่น
แปดพันสามร้ อยบาทถ้ วน) ประกอบไปด้ วยกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก คือ การพัฒนาฐานความรู้ (Knowledge Based) สนับสนุนการ
ใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และการส่งเสริ มการใช้ และ
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พัฒนาซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง (Bugs) โปรแกรมซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ,
2552)
นอกจากนี ้ สํ า นัก งานส่ง เสริ ม อุต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ แ ห่ ง ชาติ ได้ พัฒ นา
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สชุดพร้ อมติดตังทั
้ ง้ ระบบปฏิบตั ิการและซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ภายใต้ ชื่อ
“ไทโอเอส” ระบบปฏิบตั ิการไทยโอเอส รุ่น 10.04.1 (ThaiOS 10.04.1 Power Overwhelming)
พัฒนาต่อยอดจาก Ubuntu 10.04 โดยปรับปรุ งซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก OpenOffice.org เป็ นรุ่ น 3.2.1 เพิ่มตัวสลับภาษา Grave Accent เพิ่มฟอนต์
ภาษาไทยมาตรฐานกว่า 40 ฟอนต์ เพิ่มส่วนขยายที่จําเป็ นของ FireFox เพิ่มส่วนขยายที่จําเป็ น
ของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก พร้ อมแม่แบบเอกสารราชการและ
ตราครุ ฑ (สําหรับเอกสารราชการ) การเชื่อมโยงกับ Cloud Storage เพื่อสํารองข้ อมูลได้
โดยตรง เพิ่มโปรแกรมปรับแต่งหน้ าจอบูต Grub เพิ่มโปรแกรมจัดการฟอนต์ ซึง่ หน่วยงานและ
ประชาชนทั่ ว ไปสามารถดาวน์ โหลด ไปใช้ งานโดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://thaios.sipa.or.th (ไทโอเอส, 2554) และแผ่นซีดีรอมรวมซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส 33
โปรแกรมประยุกต์ ภายใต้ ชื่อ “Chantra เวอร์ ชนั่ 5” ประกอบด้ วยโปรแกรมประยุกต์ เช่น
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก OpenProj Freemind PDFCreator
PDFsam เป็ นต้ น พร้ อมคูม่ ือและวิดีโอสอนการใช้ งานซึง่ ผู้สนใจสามารถบรรจุลง หรื อขอรับได้ ที่
ฝ่ ายโอเพนซอร์ ส สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สํานักงานส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมแห่งชาติ, ฝ่ ายโอเพนซอร์ ส, 2554)
ฝ่ ายโอเพนซอร์ ส สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในนาม “ThaiOpenSource.org” ยังได้ ระดมสรรพกําลังกับภาคส่วนต่างๆ ที่จะดําเนินงานในปี
พ.ศ. 2554 เพื่อลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ให้ ได้ มากที่สดุ มีเป้าหมายที่จะลดอัตรา
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ให้ ได้ ตํ่าลงจาก ร้ อยละ 75 (ข้ อมูล ณ พ.ศ. 2552) ในภาพรวม โดย
การให้ คําปรึกษาในการเปลี่ยนมาใช้ งานซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สและการใช้ ซอฟต์แวร์ ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้ อง ซึง่ จะช่วยให้ หน่วยงานและองค์กรธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนมาให้ งานซอฟต์แวร์ โอเพน
ซอร์ ส ได้ ร วดเร็ ว เข้ า ใจการบริ ห ารจัด การซอฟต์ แ วร์ ใ นองค์ ก ร จัด การเรื่ อ งต้ น ทุน เกี่ ย วกับ
้ งลดอัตราการเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวมถึง
ซอฟต์แวร์ ได้ อีกทังยั
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การให้ บริ การฝึ กอบรมการใช้ งาน การประยุกต์ใช้ งานซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส ให้ กบั องค์กรต่างๆ
(สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมแห่งชาติ, ฝ่ ายโอเพนซอร์ ส, 2554)
(1) การจัด สรรงบประมาณภาครั ฐ กํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จัด หา
ซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส โดยหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางการพิ จ ารณางบประมาณภาครั ฐ
ได้ กํ า หนดให้ ก ารจัด ซื อ้ จัด จ้ า งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารตามประเด็น ที่
เกี่ยวข้ องกับชุดโปรแกรมสํานักงานสําเร็ จรูป (Office Application) โดยในการดําเนินการจัดหา
ชุดโปรแกรมสํ า นัก งานสํ าเร็ จรู ป ให้ พิจารณาจัดหาซอฟต์ แวร์ ลิขสิท ธิ์ เ พี ย งร้ อยละ 80 ของ
จํานวนที่ขอจัดหา โดยในส่วนที่เหลือร้ อยละ 20 ให้ หน่วยงานใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส เพื่อเป็ น
การลดภาระงบประมาณรายจ่าย (เมธินี เทพมณี, 2552)
(2) การส่งเสริ มโดยภาครัฐ พบว่า สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) โดยฝ่ ายโอเพนซอร์ ส และศูน ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ โดย สถาบันฝึ กอบรมเนคเทค (2553) ได้ ส่งเสริ มให้ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
รวมถึ ง ซอฟต์ แ วร์ ท างเลื อ ก ซอฟต์ แวร์ ฟ รี และซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส เพราะการลงทุน ใน
ซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ เป็ นค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูงสําหรับองค์กร และมีการตรวจจับการใช้ ซอฟต์แวร์
ละเมิดลิ ขสิทธิ์ อย่างกว้ างขวาง ดังนัน้ การหันมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ทางเลื อก ซอฟต์ แวร์ ฟรี และ
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส จึงช่วยลดภาระค่าใช้ จ่าย ลดปั ญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพิ่มทางเลือกและ
ปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้ องการขององค์กร
(3) สําหรั บในภาคประชาชน สถาบันการศึกษาก็ ได้ มีการจัดตัง้ สมาคม
สมาพันธ์ โอเพนซอร์ สแห่งประเทศไทย (Association of Thailand Open Source Federation:
TOSF) เพื่อเป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซอฟต์แวร์ และเผยแพร่
ข่าวสารข้ อมูล เกี่ยวกับโอเพนซอร์ ส เพื่อให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมโอเพนซอร์ ส และ
กิ จกรรมที่ สอดคล้ องเกี่ ยวเนื่ อ งกับโอเพนซอร์ ส ร่ วมมื อและประสานงานกับองค์ ก รเอกชน
สถาบันการศึกษา และทางราชการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโอเพนซอร์ ส เพื่อการศึกษา วิจยั
และพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ กี่ ย วกับ โอเพนซอร์ ส และศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ โอเพนซอร์ ส และ
เพื่อประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรโอเพนซอร์ สอื่นๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ (สมาคม
สมาพันธ์โอเพนซอร์ สแห่งประเทศไทย, 2553)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความต้ อ งการให้ ภ าครั ฐ เข้ า มาสนับ สนุน /ช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ จากรายงานผลที่สําคัญ สํารวจการมีการ
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ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2553: 38) พบว่า “…สถานประกอบการ ร้ อยละ 82.9 ไม่ต้องการความช่วยเหลือด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากภาครัฐ ส่วนสถานประกอบการที่ต้องการให้ ภาครัฐ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมี เ พี ย ง ร้ อยละ 17.1 โดยต้ อ งการให้
ช่วยเหลือในเรื่ องที่สําคัญๆ ได้ แก่ ให้ การอบรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ แก่
ภาคเอกชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย ให้ คําปรึกษา/ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้ หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่าเพื่อใช้ ในการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ /เครื่ องมือที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทั่ว ถึ ง หามาตรการ/บทลงโทษสํา หรั บการละเมิด ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญญา ปรั บปรุ ง กฎหมาย/
กฎระเบียบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นต้ น” ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานผลที่
สําคัญสํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2551: 59) ที่พบว่า “…เรื่ องที่สถานประกอบการในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ต้ องการให้ ภาครัฐช่วยเหลือมากที่สดุ คือ
ให้ ภาครัฐจัดฝึ กอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ แก่ภาคเอกชนโดยไม่
ต้ องเสียค่าใช้ จ่าย …”
ตารางที่ 5 ร้ อยละของสถานประกอบการ จําแนกตามความต้ องการให้ ภาครัฐ
เข้ ามาสนับสนุน/ช่วยเหลือด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ความต้ องการให้ ภาครัฐ เข้ าช่วยเหลือ/
สนับสนุน

รวม

รวม
ไม่ต้องการ
ต้ องการ
เรื่ องที่ต้องการความช่วยเหลือ 1/
(1) ให้ การอบรมการใช้ ไอซีทีให้ แก่
ภาคเอกชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
(2) ให้ หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่า เพื่อใช้ ใน
การลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์/เครื่ องมือที่
เกี่ยวกับไอซีที

100.0
82.9
17.1

ธุรกิจ
ทางการค้ า
และธุรกิจ
ทางการ
บริ การ
100.0
82.8
17.2

การ
ผลิต

11.0

11.2

9.8

15.4

10.1

47.5

6.9

6.8

7.3

6.6

7.2

9.7

100.0
83.6
16.4

การ
ก่อสร้ าง

การขนส่ง
ทางบกและ
ตัวแทน
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
100.0
100.0
78.4
83.1
21.6
16.9

โรง
พยาบาล

100.0
23.8
76.2
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ตารางที่ 5 ร้ อยละของสถานประกอบการ จําแนกตามความต้ องการให้ ภาครัฐ
เข้ ามาสนับสนุน/ช่วยเหลือด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ความต้ องการให้ ภาครัฐ เข้ าช่วยเหลือ/
สนับสนุน

รวม
ไม่ต้องการ
ต้ องการ
เรื่ องที่ต้องการความช่วยเหลือ 1/
(3) ให้ คําปรึกษา/ส่งเสริ มการใช้ ไอซีที
(4) ให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านไอทีให้
ทัว่ ถึง
(5) หามาตรการ/บทลงโทษ สําหรับการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
(6) ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ
เกี่ยวกับไอซีที
(7) อื่นๆ

รวม

100.0
82.9
17.1

ธุรกิจ
ทางการค้ า
และธุรกิจ
ทางการ
บริ การ
100.0
82.8
17.2

การ
ผลิต

8.1

8.2

7.4

9.2

7.3

54.1

5.1

5.2

4.6

7.4

5.4

45.3

1.8

1.8

1.9

1.5

2.0

7.3

0.8

0.8

0.9

0.2

0.6

8.5

0.5

0.6

0.4

0.7

0.1

2.2

100.0
83.6
16.4

การ
ก่อสร้ าง

การขนส่ง
ทางบกและ
ตัวแทน
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
100.0
100.0
78.4
83.1
21.6
16.9

โรง
พยาบาล

100.0
23.8
76.2

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ (ข้อมูลการสํารวจ ณ พ.ศ. 2552)

ที่มา: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2553 : 39)
สําหรับใน พ.ศ. 2553 พบว่า สถานประกอบการต้ องการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ เกี่ยวกับการจัดฝึ กอบรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ แก่ภาคเอกชนโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย คิดเป็ น ร้ อยละ 8.4 และให้ คําปรึ กษา/ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร้ อยละ 5.8 จากจํานวนสถานประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ทังหมด
้
ร้ อยละ 17.8 ในขณะที่สถานประกอบการอีกร้ อยละ 82.2 ไม่ต้องการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2554 : 34)
นอกจากนี ้ จากรายงานการศึกษาของ เรวัตร แสงสุริยงค์ (2547: 135) พบว่า
การสนับสนุนจากรัฐบาล เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี (บริ การ
อิเล็กทรอนิกส์) ด้ วยเช่นกัน
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ดังนัน้ จึงมีความเชื่อว่าการสนับสนุนจากภาครัฐให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก เป็ นปั จจั ย เงื่ อ นไขการอํ า นวยความสะดวก ซึ่ ง มี
ความสัม พัน ธ์ อย่ า งมี นัย สํา คัญต่อ ความสํา เร็ จ ในการเปลี่ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ
ในการพิจารณากํ าหนดตัวแปรที่มีอิทธิ พลแฝงต่อความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจนัน้ พิจารณาจากตัวแบบการ
หลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี ดังนี ้
(1) เพศ หมายถึง เพศของบุคลากรในองค์กรธุรกิจซึง่ เป็ นผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จําแนกเป็ น (1) เพศหญิง และ (2) เพศชาย
(2) อายุ หมายถึง อายุของบุคลากรในองค์กรธุรกิจซึง่ เป็ นผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(3) ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน หมายถึง ประสบการณ์ใน
การใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานมาก่อน หรื อความเกี่ยวพันของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานกับงานที่ทํา (Job Relevance)
(4) ความสมัครใจในการใช้ งาน หมายถึง ความเต็มใจของผู้ใช้ (Voluntariness of
Use) ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยคาดว่าจะเป็ นผู้ใช้
ที่ช่ืนชอบนวัตกรรม (Users’ Innovativeness) ในกลุม่ นวัตกร (Innovators) และกลุม่ ผู้ยอมรับ
นวัตกรรมก่อนผู้อื่น (Early Adopters) ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานการวิจยั ของ Abdelwahab
(2009: 161) ที่พบว่าเมื่อผู้ใช้ มีความชื่นชอบนวัตกรรมมากขึ ้น ก็มีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนไปใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมากขึ ้นด้ วย
บทนี ้เสนอเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีแนวคิด
และทฤษฎีที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ (ซึง่ ในบริ บทนี ้
หมายถึง ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้
ประสบความสําเร็ จ อย่างน้ อย 3 แนวคิดและทฤษฎี คือ (1) ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม
ของระบบสารสนเทศ (2) ตัวแบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี และ
(3) แนวคิดตัวแบบการเปลี่ยนแปลงองค์กร 8 ประการให้ ประสบความสําเร็ จ ตลอดจนเอกสาร
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และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ นําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั สมมติฐานการวิจยั
ตัวแปรในการศึกษาปั จจัยความสําเร็ จของการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ ประกอบด้ วย ความคาดหวังด้ านความสามารถของ
ซอฟต์แวร์ ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ อิทธิพลทาง
สังคม เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก เพศ อายุ ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงาน และความสมัครใจในการใช้ งาน ซึง่ ปรากฏรายละเอียดในบทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจยั

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
วิ ธี ดํ าเนิ นการวิ จัย เป็ นการนํ าเสนอวิ ธี การศึก ษาซึ ง ประกอบด้ วยสมมติฐ านงานวิ จัย
ประชากร เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์เทียบ
ระดับความคิดเห็น เพือใช้ วิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็ จของการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
สมมติฐานงานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมซึง เกียวข้ องกับการเปลียนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานมา
เป็ นซอฟต์แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อกในองค์ กรธุ รกิ จ สามารถกํ าหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังแผนภาพที 5 และสมมติฐานการวิจยั ได้ 5 สมมติฐานหลัก ดังนี 6
สมมติฐานที 1 (H1) ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (PE) มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญกับความตังใจในการใช้
6
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยเพศ และอายุ มีความสัมพันธ์ แฝง
(Moderated) กับความสัมพันธ์ดงั กล่าว
สมมติฐานที 2 (H2) ความพยายามที ผ้ ูใช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งาน
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (EE) มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญกับ
ความตังใจในการใช้
6
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานมี ความสัมพันธ์ แ ฝง กับความสัมพัน ธ์
ดังกล่าว
สมมติฐานที 3 (H3) อิทธิพลทางสังคม (SI) มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญกับความ
ตั ง6 ใจในการใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก โดยเพศ อายุ
ประสบการณ์ ใ นการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งาน และความสมัค รใจในการใช้ ง าน
มีความสัมพันธ์แฝงกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว
สมมติฐานที 4 (H4) ความตังใจในการใช้
6
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญกับความสําเร็จในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
สมมติฐานที 5 (H5) เงื อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั
สําคัญกับความสําเร็ จในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
โดยอายุ และประสบการณ์ ใ นการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานมี ความสัมพันธ์ แ ฝงกับ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว

เงือนไขการอํานวยความสะดวก
(Facilitating Conditions: FC)

อิทธิพลทางสังคม
(Social Influence: SI)

ความพยายามทีผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุม่ เทลงไป
ในการใช้ งานซอฟต์แวร์
(Effort Expectancy: EE)

ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์
(Performance Expectancy: PE)

เพศ
(Gender)

H3

H2

อายุ
(Age)

H5

H4

ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงาน
(Office Suite’s Experience: OSE)

ความตังใจในการใช้
6
ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(OOo Behavioral Intention: OBI)

แผนภาพที 5 กรอบแนวคิดการวิจยั (Research Model)
ดัดแปลงจาก Venkatesh et al. (2003: 447)

H1

60

ความสมัครใจในการใช้ งาน
(Voluntariness of Use: VU)

ความสําเร็ จในการเปลียนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(OOo Migration Success: OMS)
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คําอธิบายเพิมเติม แผนภาพที 5 กรอบแนวคิดการวิจยั
ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ (PE) ประกอบด้ วย 5 ปั จจัย ดังนี 6
(1) ความสามารถของชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในการรองรับลักษณะ
งานทีทําอยู่
(2) ความเข้ ากันได้ กบั รู ปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอืน
(3) ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ อืนภายในองค์กร
(4) ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ ขององค์กรภายนอก/บริ ษัทคูค่ ้ า
(5) ประโยชน์ ที องค์ กรจะได้ รับเมื อ นํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมาใช้ งาน
ความพยายามทีผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ (EE) ประกอบด้ วย 2
ปั จจัย ดังนี 6
(1) ความง่ายในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(2) ความง่ายในการเรี ยนรู้เกียวกับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
อิทธิพลทางสังคม (SI) ประกอบด้ วย 5 ปั จจัย ดังนี 6
(1) นโยบายขององค์กรบังคับให้ เ ปลี ยนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
(2) ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรให้ การสนับสนุนอย่างจริ งจังและต่อเนือง
(3) ผู้นําการเปลียนแปลงทีน่าเชือถือ
(4) เพื อนร่ วมงาน (มี อิทธิ พลต่อการใช้ ซ อฟต์แวร์ ของบุคลากรว่าควรใช้ หรื อไม่ควรใช้
ซอฟต์แวร์ )
(5) ผู้บงั คับบัญชา
เงือนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ประกอบด้ วย 10 ปั จจัย ดังนี 6
(1) มีแผนการเปลียนแปลงมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ทีชดั เจน
(2) พัน ธสัญ ญา (Commitment) และการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ใช้ ในการนํ า ซอฟต์ แวร์ ชุ ด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ งานในองค์กร
(3) การมอบอํานาจทีชดั เจนให้ ผ้ นู ําการเปลียนแปลง
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(4) การสื อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไปยังผู้ใช้ อย่างต่อเนือง
(5) การประเมิ น แต่ ล ะลั ก ษณะงานว่ า สามารถนํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ ทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานเดิมทีใช้ อยูไ่ ด้ หรื อไม่
(6) การจัดทํ า เอกสารคู่มื อแนะนํ า การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก
(7) การฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกแก่
บุคลากร
(8) การจัดให้ มีบริ การ (Support) ให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บคุ ลากรเมือมีปัญหาจากการ
ใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(9) การติดตามและประเมินผลการนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
มาใช้ งาน
(10) การสนับสนุนจากภาครัฐให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ความสําเร็ จในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดย
ในการวัด ความสํ า เร็ จ ของการเปลี ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก จะวัดจาก (1) ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Stisfaction) และ/หรื อ (2) ปริ มาณการใช้
(Usage) ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกเพือให้ งานของผู้ใช้ สําเร็ จซึง
สอดคล้ องกับ Delone and McLean IS success Model (DeLone & McLean 2002, 2003,
cited in York University, 2010) และการศึกษาของ Bradford and Florin (2003: 220)
ประชากร
ผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
ทีเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) และองค์กร
ธุรกิจดังกล่าว ต้ องไม่เป็ นองค์กรที มีหน้ าทีส่งเสริ มการใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง6 นี 6 ได้ ใช้ เครื องมือในการวิจยั ดังนี 6
1. แบบสอบถาม
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลเพือวิเคราะห์รายละเอียด โดย
สร้ างแบบสอบถาม ประกอบด้ วยคําถามปลายปิ ด และคํ าถามปลายเปิ ด ผสมผสานกัน ซึง
แบบสอบถามมีทงหมด
ั6
6 หน้ า ประกอบด้ วยชุดคําถาม 3 ส่วน คือ
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(1) ส่วนที 1 ข้ อมูลทัว ไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
(2) ส่ ว นที 2 การเปลี ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
(3) ส่วนที 3 ข้ อเสนอแนะเพิมเติมเกี ยวกับการเปลี ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กร
สําหรั บความน่าเชือถื อของเครื องมือนัน6 ได้ นํา (ร่ าง) แบบสอบถามทีออกแบบเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ทีประชุมกลุ่มเจาะจงผู้เชียวชาญ เมือวันที 22 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 12:3017:00 น. ณ ห้ องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที 979/42-46 ชัน6 19
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร พิจารณา
ให้ ความเห็ นและข้ อเสนอแนะต่อร่ างแบบสอบถาม จากนัน6 จึงนํ าร่ างแบบสอบถามไปทดสอบ
จํานวน 25 ชุด โดยเลือกทําการทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างและ
ประชากรจริ ง แล้ วนําแบบสอบถามมาพิจารณาร่ วมกับอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ถึงความ
ถูกต้ อง เหมาะสม การสือความหมายของคําถามทีต้องการสอบถามได้ อย่างถูกต้ อง ซึงจากการหา
ค่าความน่าเชือถือของแบบสอบถามโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิrแอลฟา (Alpha Coefficient)
ของคอนบาค (Cronbach) ได้ ค่าเท่ากับ 0.807 ซึงถื อว่ามีค่าความน่าเชือถื อในระดับดี (George
and Mallery, 2003) แล้ วจึงนําแบบสอบถามไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างต่อไป
2. การสัมภาษณ์ โดยใช้ การสัมภาษณ์ ทีไม่เป็ นทางการจากผู้ทีทําหน้ าทีเป็ นทีปรึ กษา
ด้ านการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจใน
ประเทศไทย ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กร เพือนําข้ อมูลทีได้ จากการสัมภาษณ์มากําหนดตัวแปรใน
การวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
3. การจัดประชุมกลุ่มเจาะจง (Focus group) เมือวันที 22 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา
12:30-17:00 น. ณ ห้ องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที 979/42-46
ชัน6 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
มี ผ้ ูเ ชี ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ ใ นการใช้ ซ อฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก เข้ าร่ วมประชุมระดมความคิดเห็น จํานวน 20 คน โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็น
เพื อค้ นหาปั จจัยแห่งความสํ าเร็ จจากนักวิชาการ ผู้เชียวชาญ ผู้มีประสบการณ์ จากองค์กรที นํา
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ ซึงข้ อมูลทีได้ จะนําไปประกอบการ
กําหนดตัวแปรในการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. กลุม่ ตัวอย่าง
ผู้ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กในองค์ ก รธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทยทีเปลียนจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอืนมาเป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึง เดื อนธันวาคม พ.ศ.
2553) โดยองค์กรธุรกิจดังกล่าว ต้ องไม่เป็ นองค์กรทีมีหน้ าทีส่งเสริ มการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และองค์กรยินดีเปิ ดเผยข้ อมูลเพือการวิจยั ในครัง6 นี 6 จํานวน 5
องค์กร โดยเป็ นองค์กรประเภทธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ
2. ขนาดตัวอย่าง
เนื องจากไม่ร้ ู จํ านวนประชากรที แ น่นอน จากข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย ทีเปลียนจากการใช้
ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นักงานอื น มาเป็ นซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) จึงกําหนดขนาดตัวอย่างโดยการ
ประมาณค่าสัดส่วนประชากร () เนืองจากไม่ทราบประชากรทีแน่นอน ซึง ในกรณีทีไม่ทราบค่า 
นัน6 Taro Yamane (1967 อ้ างถึงใน เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2554) ได้ หาค่า  (1 − ) โดย
พบว่า  (1 − ) จะมีคา่ มากทีสุดเมือ  = 1⁄2 คือ  (1 − ) = 1 4 ดังนัน6 จากสมการ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชาการ n = z2 (1- )/e2 เมือแทนค่า  (1 − ) = 1 4 จะได้
n=z2/ [4(e)2] ซึง สามารถนํามาคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเพือทําการวิจยั ทีระดับความเชือมัน
ร้ อยละ 95 (z=1.96) ความคาดเคลือนทียอมรับได้ 0.05
n = z2/ [4(e)2]
เมือ n = กลุม่ ตัวอย่าง
z = ขนาดประชากร
N = ขนาดประชากร
e = ความคลาดเคลือนของการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างที 0.05
จากการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดค่าความคาดเคลือน (e) 0.05 พบว่า
n = (1.96)2 / [4 (0.05)2]
= 384.44 หรื อประมาณ 385 คน เผือความผิดพลาดและไม่ครบถ้ วนของ
แบบสอบถาม ร้ อยละ 10 จะได้ 385+39 = 424 คน
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ทัง6 นี 6 จากการส่งแบบสอบถามออกไปยัง หน่วยงานซึงเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํ านวน 5
องค์กรกลุ่มตัวอย่าง (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2554) ได้ รับแบบสอบถามทีมีความ
สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการวิจยั จํานวน 497 ชุด
3. การสุม่ ตัวอย่าง
กําหนดแผนการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีไม่ทราบความน่าจะเป็ น
(Non Probability Sampling) แบบโควต้ า (Quota Sampling) ซึงเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดย
คํานึงถึงสัดส่วนของจํานวนผู้ใช้ ในองค์กรธุรกิ จที เป็ นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) จากนัน6
จึงเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการเลือก 2 ประการ คือ (1)
เป็ นองค์กรที ได้ รับการยอมรั บว่าประสบความสํ าเร็ จในการเปลี ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และ (2) ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูล (Accessibility)
เนื องจากองค์กรธุรกิจบางหน่วยงานไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยข้ อมูล ทัง6 นี 6 ปรากฏรายละเอี ยดของ
แผนการสุม่ ตัวอย่างตามตารางที 6
ตารางที 6 แผนการสุม่ ตัวอย่าง
ลําดับ
ที

องค์กรธุรกิจ

จํานวนผู้ใช้
OpenOffice.org

ขนาดตัวอย่าง
(คน)

จํานวนแบบสอบถาม
ทีสง่ ออกไป
(ชุด)

177
34
18
18
177
424

200
200
200
200
200
1,000

1

โดยประมาณ (คน)
1
2
3
4
5

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การเคหะแห่งชาติ
บริ ษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จํากัด
บริ ษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
รวมทังสิ
6 6น

10,000
2,000
1,000
1,000
10,000
24,000

4. กรณีเชิงคุณภาพ
4.1 ใช้ ก ารเลื อ กผู้เ ชี ย วชาญแบบเฉพาะเจาะจง คื อ ผู้เ ชี ย วชาญที มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ในการซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ และ/หรื อซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ทังในระดั
6
บผู้กําหนดนโยบาย ผู้ปฎิบตั ิ นักวิชาการ
4.2 การทดลองปฏิ บตั ิจากการใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
1

ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก ข้ อมูลพื 6นฐานเกียวกับองค์กรธุรกิจทีศกึ ษา
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แนวทางของการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื อ ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาจากผู้ ใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
โอเพนออฟฟิ ศในองค์กรธุรกิจซึงเป็ นหน่วยการสุ่ม โดยมีผ้ ใู ช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นหน่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีได้ รับกลับคืนมาทุกฉบับ
โดยคัดเลื อกฉบับทีสมบูรณ์ ถูกต้ องได้ จํ านวน 497 ฉบับ แล้ วนํ าไปวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ ดังนี 6
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้ สถิ ติศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม R2 ร่วมกับโปรแกรม SPSS ดังนี 6
1.1) สถิตบิ รรยาย ประกอบด้ วย
(1) การหาค่าเฉลียเลขคณิต (Mean)
(2) การหาค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
(3) การหาค่าร้ อยละ (Percentage)
1.2) สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้ สถิติทดสอบ t เพือทดสอบว่าความสัมพันธ์ และ
ทิศทางของตัวแปรตาม และตัวแปรต้ น ในแต่ละสมมติฐานทีตงไว้
ั 6 เป็ นจริ ง หรื อไม่ (กัลยา วาณิชย์
บัญชา; 2550: 267)
1.3) การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ เชิงซ้ อน (Multiple Regression
and Correlation Analysis) โดยเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวทีมี
ความสัมพันธ์ ตอ่ ตัวแปรตาม (Lind, Marchal and Wathen, 2008: 512) กล่าวคือ ตัวแปรอิสระ
(X1, X2,…,Xk) ทีมีความสัมพันธ์ กับตัวแปรตาม (Y) โดยทีความสัมพันธ์ อยู่ในรู ปเชิงเส้ น จะได้
สมการความถดถอยเซิงซ้ อน ซึงแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตาม Y และตัวแปรอิสระ X1,
X2,…,Xk ดังนี 6
Y = ß0 + ß1X1 + ß2X2 + … + ßkXk + e
โดยที ß0 = ส่วนตัดแกน Y เมือกําหนดให้ X1 = X2 =…= Xk = 0

2

โปรแกรม R เป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ทีผ้ ใู ช้ สามารถดาวน์โหลดได้ ทางอินเทอร์ เน็ต และเผยแพร่ ได้ โดย
ไม่ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิr (ศิริชยั พงษ์ วิชยั , 2553ก : 267)
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ß1, ß2, …,ßk เป็ นสัมประสิทธิr ความถดถอยเชิงส่วน (Partial Regression
Coefficient) โดยทีคา่ ßi เป็ นค่าทีแสดงถึงการเปลียนแปลงของตัวแปรตาม Y เมือตัวแปรอิสระ Xi
เปลียนไป 1 หน่วยโดยทีตวั แปรอิสระ X ตัวอืนๆ มีคา่ คงที (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550: 292)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื 6อหา
(Content Analysis) ซึงได้ จากการศึกษาเอกสาร (Document Research) การสัมภาษณ์ และการ
ประชุมผู้เชียวชาญกลุม่ เจาะจง เป็ นข้ อความแบบบรรยาย (Descriptive)
2. การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เมือทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการทางสถิติศาสตร์ และวิธีการวิเคราะห์เนื 6อหา
แล้ ว จะสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี 6
1) ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จ
2) ปั จ จัยที มี ความสัม พันธ์ แ ฝงอย่างมี นัยสํ าคัญ ในการเปลี ยนมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จ
3) ตัวแบบ (Model) การปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จ
เกณฑ์ เทียบระดับความคิดเห็น
เครื องมือหลักทีใช้ ในการเก็บข้ อมูลการวิจยั ในครัง6 นี 6 คือ แบบสอบถาม ซึงประกอบด้ วย 3
ส่วนทีสําคัญ คือ
(1) ข้ อมูลทัว ไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
(2) การเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(3) ข้ อเสนอแนะเพิ ม เติม เกี ยวกับการเปลี ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
ทังนี
6 6 ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ในแบบสอบถามดังกล่าว
หมายรวมถึ ง ซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานอื นที พัฒ นาต่อยอดจากซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ด้ วย เช่น LibreOffice
1. ลักษณะของแบบสอบถาม ส่วนที 1 ข้ อมูลทัว ไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามในส่วนนี 6 ประกอบด้ วยตัวแปรที สําคัญตามสมมติฐานการวิจัย และ
ประเภทข้ อมูล ดังตารางที 7
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ตารางที 7 รายละเอียดตัวแปรข้ อมูลทัว ไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับที
1
เพศ

ตัวแปร

2

อายุ

3

ประสบการณ์ในการใช้ งาน
ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงาน

4

คําย่อ
Gender
Age

Office
Suite’s
Experience
(OSE)
ปริ ม าณการใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด OOo
Migration
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟ Success
ฟิ ศดอทอ็อกเพือให้ งานของผู้ใช้ (Software
Usage)
สําเร็ จตามภารกิจ
หรื อ
OMS2
(Software
Usage)

ประเภทข้ อมูล
นามบัญญัติ
(Norminal Scale)
อัตราส่วน (Ratio
Scale)
เรี ยงอันดับ
(Ordinal Scale)

อัตราส่วน (Ratio
Scale)

หมายเหตุ
1=ชาย
2=หญิง
หน่วยเป็ น ปี
มีคา่ ไม่น้อยกว่า 18
และไม่เกิน 70 ปี
ข้ อมูลแบ่งเป็ นช่วง ดังนี 6
ช่วงที 1: ตํากว่า 5 ปี
ช่วงที 2: ตังแต่
6 5-10 ปี
ช่วงที 3: มากกว่า 10 ปี ขึ 6นไป
หน่วยเป็ น ร้ อยละ (%)
อยูร่ ะหว่าง 0-100

2. ลักษณะของแบบสอบถาม ส่วนที 2 การเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
แบบสอบถามในส่วนนี 6 แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ตามกลุ่มตัวแปรตามสมมติฐานการวิจยั
ดังนี 6
1) ระดับความตังใจ/ความสมั
6
ครใจ/ความพึงพอใจในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
2) ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์
3) ความพยายามทีผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุม่ เทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์
4) อิทธิพลทางสังคม
5) เงือนไขการอํานวยความสะดวก
ทังนี
6 6 สามารถแสดงรายละเอียดตัวแปรทีสําคัญตามสมมติฐานการวิจยั และประเภท
ข้ อมูล ดังตารางที 8
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ตารางที 8 รายละเอียดตัวแปรระดับความตังใจ/ความสมั
6
ครใจ/ความพึงพอใจในการ
เปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที
1
ความตังใจ
6

ตัวแปร

คําย่อ
OOo
Behavioral
Intention
(OBI)
Voluntariness
of Use (VU)

2

ความสมัครใจ

3

ความพึ ง พอใจในการเปลี ย นมาใช้ OOo
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน Migation
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
Success
(Satisfaction
of Use)
หรื อ
OMS1
(Satisfaction
of Use)

ประเภทข้ อมูล
หมายเหตุ
เรี ยงอันดับ
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
(Ordinal
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
Scale)
มากทีสดุ (5)
เรี ยงอันดับ

เรี ยงอันดับ

แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
*ใช้วดั ระดับความสําเร็ จ
ในการเปลีย นมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
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ตารางที 9 รายละเอียดตัวแปรความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ (PE)
ในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที

ตัวแปร
ความคาดหวังด้ านความสามารถของ
ซอฟต์แวร์
ความสามารถของชุ ด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกใน
การรองรับลักษณะงานทีทําอยู่
ความเข้ ากันได้ กบั รู ปแบบเอกสารชุด
โปรแกรมสํานักงานอืน

คําย่อ
PE

ประเภทข้ อมูล

PE1

เรี ยงอันดับ

PE2

เรี ยงอันดับ

3

ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ อืน
ภายในองค์กร

PE3

เรี ยงอันดับ

4

ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ ของ
องค์กรภายนอก/บริ ษัทคูค่ ้ า

PE4

เรี ยงอันดับ

5

ประโยชน์ ที อ งค์ ก รจะได้ รั บ เมื อ นํ า
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน

PE5

เรี ยงอันดับ

1

2

หมายเหตุ

แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
** แยกย่อยเป็ น
(1) ลดค่าใช้ จา่ ย ด้ าน
ซอฟต์แวร์ ของ
องค์กร เมือเปลีย น
มาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ทดแทน
ซอฟต์แวร์ ทีมีลขิ สิทธิr
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ตารางที 9 (ต่อ) รายละเอียดตัวแปรความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์
(PE) ในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที

5

ตัวแปร
ความคาดหวังด้ านความสามารถของ
ซอฟต์แวร์
ประโยชน์ ที อ งค์ ก รจะได้ รั บ เมื อ นํ า
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน

คําย่อ
PE

ประเภทข้ อมูล

PE5

เรี ยงอันดับ

หมายเหตุ

(2) ลดค่าใช้ จา่ ยด้ าน
ซอฟต์แวร์ ขององค์กร
เมืออัพเกรดเวอร์ ชนั
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก
(3) ลดการละเมิดลิขสิทธิr
(4) สร้ างภาพลักษณ์ทีดี
แก่องค์กร เช่น เป็ น
องค์กรทีใช้ ซอฟต์แวร์
ระบบเปิ ด ความรับผิดชอบต่อสังคม
ช่วยชาติประหยัด
เงินตราไม่รัวไหลจาก
การซื 6อซอฟต์แวร์
ต่างประเทศ

ตารางที 10 รายละเอียดตัวแปรความพยายามทีผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการ
ใช้ งานซอฟต์แวร์ (EE) ในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที

1

2

ตัวแปร
ความพยายามทีผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ อง
ทุม่ เทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์
ความง่ายในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
ความง่ า ยในการเรี ยนรู้ เกี ย วกั บ
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก

คําย่อ
EE

ประเภทข้ อมูล

EE1

เรี ยงอันดับ

EE2

เรี ยงอันดับ

หมายเหตุ

แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
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ตารางที 11 รายละเอียดตัวแปรอิทธิพลทางสังคม (SI) ในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที
1

2

ตัวแปร
อิทธิพลทางสังคม
นโยบายขององค์ กรบังคับให้ เปลียน
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ขององค์ ก รให้ ก าร
สนับสนุนอย่างจริ งจัง

คําย่อ
SI
SI1

ประเภทข้ อมูล
เรี ยงอันดับ

SI2

เรี ยงอันดับ

3

ผู้นําการเปลีย นแปลงทีนา่ เชือถือ

SI3

เรี ยงอันดับ

4

เพือนร่วมงาน

SI4

เรี ยงอันดับ

5

ผู้บงั คับบัญชา

SI5

เรี ยงอันดับ

หมายเหตุ
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
** แยกย่อยเป็ น
(1) การใช้ ผ้ นู ําการ
เปลีย นแปลงที
น่าเชือถือ ซึง เป็ น
ผู้เชียวชาญภายใน
องค์กร
(2) การใช้ ผ้ นู ําการ
เปลีย นแปลงที
น่าเชือถือ ซึง เป็ น
ผู้เชียวชาญจาก
ภายนอกองค์กร
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
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ตารางที 12 รายละเอียดตัวแปรเงือนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ในการเปลียน
มาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที
1

2

3

4

5

6

7

ตัวแปร
เงือนไขการอํานวยความสะดวก
มี แ ผ น ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ม า ใ ช้
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกทีชดั เจน
พันธสัญญา (Commitment) และการ
มีสว่ นร่วมของผู้ใช้ ในการนําซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก มาใช้ งานในองค์กร
การมอบอํานาจทีชัดเจนให้ ผ้ ูนําการ
เปลีย นแปลง

คําย่อ
FC
FC1

ประเภทข้ อมูล

หมายเหตุ

เรี ยงอันดับ

FC2

เรี ยงอันดับ

FC3

เรี ยงอันดับ

การสื อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ และ
ส่ ง เสริ มการใช้ งานซอฟต์ แ วร์ ชุ ด
โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ไปยังผู้ใช้ อย่างต่อเนือง
การประเมิ น แต่ ล ะลัก ษณะงานว่ า
สามารถนํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มา
ใช้ ทดแทนซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํานักงานเดิมทีใช้ อยูไ่ ด้ หรื อไม่
การจัดทําเอกสารคู่มือแนะนําการใช้
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
การฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกแก่บคุ ลากร

FC4

เรี ยงอันดับ

FC5

เรี ยงอันดับ

แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)

FC6

เรี ยงอันดับ

FC7

เรี ยงอันดับ

แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)

แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)

74
ตารางที 12 (ต่อ) รายละเอียดตัวแปรเงื อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ในการ
เปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที
8

ตัวแปร
เงือนไขการอํานวยความสะดวก
การจั ด ให้ มี บริ การ (Support) ให้
คําแนะนําช่วยเหลือแก่บุคลากร เมือมี
ปั ญหาจากการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุ ด
โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก

คําย่อ
FC
FC8

ประเภทข้ อมูล
เรี ยงอันดับ

หมายเหตุ
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
** แยกย่อยเป็ น
(1) จัดทําคูม่ ือแนะนํา
การใช้ งานซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก
(2) จัดเจ้ าหน้ าทีไปให้
คําแนะนําถึงโต๊ ะ
ทํางาน
(3) บริ การตอบ
คําถาม/ให้
คําแนะนําทาง
โทรศัพท์
(4) บริ การตอบคําถาม/
ให้ คําแนะนําทาง
อีเมล
(5) บริ การตอบคําถาม/
ให้ คําแนะนําทาง
กระดานสนทนา
(Web board)
(6) บริ การตอบคําถาม/
ให้ คําแนะนําทาง
ระบบสนทนา
ออนไลน์ (Chat)
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ตารางที 12 (ต่อ) รายละเอียดตัวแปรเงื อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ในการ
เปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที
8

9

10

ตัวแปร
เงือนไขการอํานวยความสะดวก
การจั ด ให้ มี บริ การ (Support) ให้
คําแนะนําช่วยเหลือแก่บุคลากร เมือมี
ปั ญหาจากการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุ ด
โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก

คําย่อ
FC
FC8

ประเภทข้ อมูล
เรี ยงอันดับ

การติ ด ตามและประเมิ น ผลการนํ า
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน
การ สนั บ สนุ นจ ากภาค รั ฐใ ห้ ใ ช้
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก

FC9

เรี ยงอันดับ

FC10

เรี ยงอันดับ

หมายเหตุ
(7) การจัดทําคําถามที
ถามบ่อย (FAQs)
เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์/
อินเทอร์ เน็ต
(8) การจัดประชุม/
ฟอรัม แลกเปลีย น
ประสบการณ์ใน
การใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
(9) การปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก ในส่วน
ทีผ้ ใู ช้ สว่ นใหญ่เห็น
ว่ามีปัญหามาก
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ เรี ย ง
จากน้ อยทีสดุ (1) ไปหา
มากทีสดุ (5)

3. ลักษณะของแบบสอบถาม ส่วนที 3 ข้ อเสนอแนะเพิม เติมเกี ยวกับการเปลี ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
คําถามในส่วนนี 6ประกอบด้ วย 4 ข้ อ สําคัญ ดังตารางที 13
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ตารางที 13 รายละเอี ย ดคํ าถามข้ อเสนอแนะเพิ ม เติม เกี ยวกับการเปลี ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
ลําดับที

คําถาม

1

ในปั จจุ บัน ท่ า นมี โ อกาสจะขอใช้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานอืน
( เ ช่ น ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ชุ ด โ ป ร แ ก ร ม
สํานักงานไมโครซอฟท์) ได้ หรื อไม่

2

ท่านคิดว่าถ้ าเลือกได้ ท่านต้ องการ
ให้ องค์กรใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํา นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก
ต่อไป หรื อไม่

คําตอบทีเ ป็ น
ไปได้
(1) ไม่ได้
(2) ได้ แต่ต้องระบุ
ถึงเหตุผลที
จําเป็ นต้ องใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรม
สํานักงานอืน
ทีไม่ใช่
ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรม
สํานักงาน
โอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก
(1) สนับสนุนให้ ใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรม
สํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ต่อไป
(2) ค ว ร เ ป ลี ย น
กลับไปใช้ หรื อ
เปลีย นไปใช้
- ซอฟต์ แวร์ ชุ ด
โปรแกรมสํานักงาน
ไมโครซอฟท์
- ซอฟต์ แวร์ ชุ ด
โปรแกรมสํานักงาน
LibreOffice
- อืนๆ (ระบุ)...

ประเภท
หมายเหตุ
ข้ อมูล
นามบัญญัติ เป็ นคําถามเพือทราบถึง
(Norminal แนวนโยบายของ
Scale)
องค์กรธุรกิจว่าเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ใู ช้ สามารถ
ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานอืน
ได้ หรื อไม่

นามบัญญัติ เพือสอบถามทัศนคติ
ของผู้ใช้ วา่ ถ้ าเลือกได้
ผู้ใช้ จะเปลีย นไปใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก หรื อไม่
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ตารางที 13 (ต่อ) รายละเอียดคําถามข้ อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการเปลียนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
ลําดับที
3

4

คําถาม

คําตอบทีเ ป็ น
ไปได้
ท่านคิดว่าท่านจะแนะนําให้ องค์ กร (1) แนะนํา
อื น หรื อ บุค คลที ร้ ู จั ก เปลี ย นมาใช้ (2) ไม่แนะนํา
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อไม่

ท่านมีข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับ
การเปลีย นมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ในองค์กรให้ ประสบ
ความสําเร็จ หรื อไม่

คําถามปลายเปิ ด

ประเภท
หมายเหตุ
ข้ อมูล
นามบัญญัติ เพือสอบถามทัศนคติ
ของผู้ใช้ วา่ ซอฟต์แวร์
ดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติดี
เพียงพอทีจ ะแนะนําให้
บุคคล หรื อองค์กรอืน
นําไปใช้ งาน หรื อไม่
ข้ อมูลเชิง
เพือรับทราบความเห็น
คุณภาพ
และข้ อเสนอแนะ
เพิมเติมเกียวกับการ
เปลีย นมาใช้ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ในองค์กรให้ ประสบ
ความสําเร็จ

สําหรั บคําถามปลายปิ ด โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนคําถามแบบสอบถามเกี ยวกับ
ระดับความตังใจ/ความสมั
6
ครใจ/ความพึงพอใจ/ความเห็น โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนเป็ นมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert ซึงจะแบ่งเป็ น 5 ระดับ และอ่านค่าคะแนน
เรี ยงจากน้ อยไปหามาก (Siegle, Del, 2010) ดังตารางที 14
ตารางที 14 เกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็น (การกําหนดค่าคะแนนในการตอบ)
เกณฑ์เทียบ (คะแนน)
ระดับความตังใจ/ความสมั
6
ครใจ/
ความพึงพอใจ

1
น้ อยทีสดุ
(Extremely
Poor)

ระดับความเห็น

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิง
Strongly
Disagree

2
น้ อย
(Poor/
Below
Average)
ไม่เห็นด้ วย
(Disagree)

3
ปานกลาง
(Fair/
Average)
เห็นด้ วย
ปานกลาง
(Undecided)

4
มาก
(Good/
Above
Average)
เห็นด้ วย
มาก
(Agree)

5
มากทีสดุ
(Excellent)

เห็นด้ วย
อย่างยิง
(Strongly
Agree)

78
ตารางที 15 เกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น (การกําหนดช่วงค่าคะแนนเฉลีย)
เกณฑ์เทียบ (คะแนนเฉลีย )
ระดับความตังใจ/ความสมั
6
ครใจ/
ความพึงพอใจ

1.00-1.50
น้ อยทีสดุ
(Extremely
Poor)

ระดับความเห็น

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิง
Strongly
Disagree

1.51-2.50
น้ อย
(Poor/
Below
Average)
ไม่เห็นด้ วย
(Disagree)

2.51-3.50
ปานกลาง
(Fair/
Average)

3.51-4.50
มาก
(Good/
Above
Average)
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ปานกลาง
มาก
(Undecided) (Agree)

4.51-5.00
มากทีสดุ
(Excellent)

เห็นด้ วย
อย่างยิง
(Strongly
Agree)

ทีมา: ดัดแปลงจาก ขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์ (2550, 25)
ส่วนคําถามปลายเปิ ดจะเป็ นการเปิ ดให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามให้ ข้อเสนอแนะเพิมเติม
ได้
บทนี 6เสนอวิธีดําเนินการวิจยั ซึง สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐานการ
วิจยั ได้ 5 สมมติฐานหลัก ประกอบด้ วยกลุ่มตัวแปรทีสําคัญ คือ ความคาดหวังด้ านความสามารถ
ของซอฟต์แวร์ (PE) ความพยายามทีผ้ ูใช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ (EE)
อิทธิพลทางสังคม (SI) เงือนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ระดับความตังใจในการเปลี
6
ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก สําหรับประชากรในการวิจยั ได้ แก่ ผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจในประเทศไทยทีเปลียนมา
ใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวแล้ ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั ครัง6 นี 6 เลือกจาก 5 องค์กร โดยเป็ นองค์กรประเภทธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เนืองจากไม่ร้ ู
จํานวนประชากรทีแน่นอน จากข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างซึงเลือกจากประชากรได้ กําหนดขนาดตัวอย่าง
โดยการประมาณค่าสัดส่วนประชากร () เนืองจากไม่ทราบประชากรทีแน่นอน ได้ ขนาดตัวอย่าง
384.44 หรื อประมาณ 385 คน เผือความผิดพลาดและไม่ครบถ้ วนของแบบสอบถาม ร้ อยละ 10
จะได้ 424 คน
การกํ าหนดแผนการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีไม่ทราบความน่าจะเป็ น โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า ซึงมีองค์กรธุรกิจทีเลือกมาเป็ นหน่วยการสุ่ม เนืองจากองค์กร
ธุรกิ จบางองค์กรไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยข้ อมูล เครื องมื อที ใช้ ใ นการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถาม

79
ร่ วมกับการสัมภาษณ์ และการจัดประชุมกลุ่มเจาะจงผู้เชียวชาญ ทังนี
6 6 จากการส่งแบบสอบถาม
ออกไปยังองค์กร ซึงเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5 องค์กรดังกล่าวข้ างต้ น (ระหว่างเดือนกรกฎาคมกันยายน พ.ศ. 2554) ได้ รับแบบสอบถามที มีความสมบูรณ์ เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
กรอบการวิจยั จํานวน 497 ชุด
กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติบรรยาย และสถิติทดสอบสมติฐาน ใช้ สถิติทดสอบ t
เพื อ ทดสอบความสัม พัน ธ์ แ ละทิ ศ ทางของตัว แปรต้ น ตัว แปรตาม ในแต่ ล ะสมติ ฐ านที ตัง6 ไว้
การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ เชิงซ้ อน ส่วนเกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็นใช้ เกณฑ์
การให้ คะแนนเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า ตามแบบของ Likert ซึงจะแบ่งเป็ น 5 ระดับ และอ่านค่า
คะแนนเรี ยงจากน้ อยไปหามาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในบทนี ้จะเป็ นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ผลการเปรี ยบเทียบ ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย
การทดสอบสมมติฐาน กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มเจาะจงผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะนําเสนอใน
ลักษณะสถิตเิ ชิงพรรณา การตรวจสอบการแจงของข้ อมูล และผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อตอบ
คําถามการวิจยั คือ องค์กรธุรกิจจะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานมาเป็ นซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จได้ อย่างไร
ผลการวิเคราะห์
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะนําเสนอตามลําดับหัวข้ อ คือ (1) สัญลักษณ์ที่ใช้ ใน
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่าง
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
n แทน กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ในองค์ กรธุ รกิ จที่ เ ปลี่ ย นจากการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานอื่ น มาเป็ นซอฟต์ แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก แล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2553)
x̄
แทน
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
S.D.
แทน
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
df
แทน
ชันของความอิ
้
สระ
t
แทน
สถิตทิ ดสอบที่ใช้ เปรี ยบเทียบค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนยั สําคัญ
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับค่าแล้ ว (Adjusted R2)
Adj.R2 แทน
p หรื อ p-value แทน ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ เป็ นค่าความน่าจะเป็ นของสถิติ
ทดสอบนันๆ
้ ที่คํานวณได้ มีคา่ ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยทัว่ ไป ค่า p น้ อยกว่า 0.05 จะถือว่ามีนยั สําคัญ
ทางสถิติ และปฏิเสธสมมติฐานว่าง (Null Hypothesis) (Barron's Business Dictionary, 2012)
e
แทน
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวอย่าง
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ เป็ นการนําเสนอในลักษณะสถิติเชิงพรรณา การตรวจสอบ
การแจงของข้ อมูลทั่วไปเกี่ ย วกับผู้ตอบแบบสอบถามปั จจัยความสําเร็ จของการเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
ตารางที่ 16 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจากองค์กรตัวอย่าง
ภาค

องค์กร

จํานวนแบบ
สอบถาม
ร้ อยละของ
จํานวน
แบบสอบถาม
ที่ได้ รับ
รวม
ร้ อยละของ
จํานวน
แบบสอบถาม
ที่ได้ รับ
กลับคืนจาก
จํานวน 200
ชุด ที่สง่ เข้ าไป
ในแต่ละองค์กร

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิต
การเคหะ
แห่ง
แห่งชาติ
ประเทศ
ไทย

เอกชน
บริ ษัท ดี เอช เอ
สยามวาลา จํากัด

บริ ษัท เอส แอนด์ พี
ชินดิเคท จํากัด
(มหาชน)

บริ ษัท ไทย
ประกันชีวิต
จํากัด

รวม

178

90

18

18

193

497
(ชุด)

35.81

18.11

3.62

3.62

38.83

100.00

53.92

89.00

46.07

45.00

9.00

9.00

100.00

96.50

49.70

จากตารางที่ 16 พบว่า อัตราส่วนของแบบสอบถามที่ ได้ รับกลับคืนมาจากองค์ กร
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีอตั ราส่วนที่ใกล้ เคียงกัน คือ 1.17:1 และมีร้อยละของจํานวน
แบบสอบถามที่ ได้ รับกลับคืนจากจํ านวน 1,000 ชุด ซึ่งส่งเข้ าไปองค์ กรละ 200 ชุด จํ านวน 5
องค์กร อยูท่ ี่ ร้ อยละ 49.70
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ตารางที่ 17 จําแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษา และทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์
จํานวน
(%)

อายุ
(x̄ )

1
ชาย 39.03
2
หญิง 60.97
รวมทังสิ
้ ้น
100.00

40
37
38.5

ลําดับ
ที่

เพศ

คุณวุฒิการศึกษา (%)
ตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี
2.01
3.62
5.63

ปริ ญญา
ตรี
27.36
46.28
73.64

สูงกว่า
ปริ ญญาตรี
9.66
11.07
20.72

ทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ (%)
ระดับ
1
7.44
11.47
18.91

ระดับ
2
8.65
17.10
25.75

ระดับ
3
14.08
25.55
39.64

ระดับ
4
6.24
4.23
10.46

ระดับ
5
2.62
2.62
5.23

หมายเหตุ: ทักษะในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตา่ งๆ สามารถจําแนกได้ 5 ระดับ1 ดังนี ้
 ระดับที่ 1 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในระดับเบื ้องต้ นได้
 ระดับที่ 2 มีทกั ษะระดับที่ 1 และสามารถใช้ โปรแกรมขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างคล่องแคล่ว
 ระดับที่ 3 มี ทัก ษะระดับที่ 2 และสามารถใช้ โ ปรแกรมต่า งๆ ในการปฏิ บัติง านได้ อย่า ง
คล่องแคล่ว
 ระดับที่ 4 มีทกั ษะระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรื อสามารถแก้ ไขหรื อ
ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ านได้
 ระดับที่ 5 มีทกั ษะระดับที่ 4 และมีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่างๆ
อย่างกว้ างขวาง หรื อสามารถเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ านได้
จากตารางที่ 17 พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 497 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้ อยละ 60.97 มี อ ายุเ ฉลี่ ย 37 ปี ส่ว นเพศชาย ร้ อยละ 39.03 มี อ ายุเ ฉลี่ ย 40 ปี โดยผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 73.64 รองลงมาคือ
สูงกว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 20.72 ส่วนด้ านทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีทกั ษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ในระดับ 3 คือ มีทกั ษะระดับที่ 2 และสามารถใช้ โปรแกรมต่างๆ
ในการปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว คิ ด เป็ นร้ อยละ 39.64 รองลงมาคื อ มี ทัก ษะการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ นระดับ 2 คื อ มี ทัก ษะระดับ ที่ 1 และสามารถใช้ โ ปรแกรมขัน้ พื น้ ฐานได้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่ว

1

ปรับปรุงจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กลุม่ งานบริ หารบุคคล สํานักอํานวยการ (2553: 8-9)
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ตารางที่ 18 จําแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศ และซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานที่ใช้
เป็ นตัวแรก
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ หรื อเคยใช้ ซอฟต์แวร์ นี ้เป็ นตัวแรก (%)
ลําดับ
ที่

เพศ

จํานวน
(%)

1
ชาย
2
หญิง
รวมทังสิ
้ ้น

39.03
60.97
100.00

CU writer/
เวิร์ดราชวิถี

Microsoft
Office

Open
Office.org

Libre
Office

23.34
30.99
54.33

15.49
29.38
44.87

0.00
0.20
0.20

0.00
0.00
0.00

อื่นๆ ได้ แก่ Lotus,
PE (Personal
Editor IBM),
Dbase III plus
0.20
0.40
0.60

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 497 คน ส่วนใหญ่เคยใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงาน CU writer/เวิร์ดราชวิถี เป็ นตัวแรก คิดเป็ นร้ อยละ 54.33 รองลงมาคือ
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ร้ อยละ 44.87 ซึ่งสอดคล้ องกับช่วงอายุเฉลี่ยของ
กลุม่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 19 ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน แต่ละโปรแกรมของ
กลุม่ ตัวอย่าง
ซอฟต์แวร์

จํานวน
(%)

1. CU writer /
เวิร์ดราชวิถี

64.99

2. Microsoft Office
(1) Word
(2) Excel
(3) PowerPoint
(4) Access
(5) อื่นๆ ได้ แก่ Visio; Outlook,
Picture; Manager; SQL
Server; MS Project; Publisher

99.80
98.99
95.37
78.67
32.60
3.22

ช่วงเวลา
ที่เริ่ มใช้ เมื่อ

จํานวน
(%)

1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. อุดมศึกษา
4. ทํางาน

3.82
16.50
20.72
23.94

1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. อุดมศึกษา
4. ทํางาน

4.43
24.35
21.93
49.09

ระยะเวลาตังแต่
้ เริ่ มใช้ นับถึงปี ที่เลิกใช้
หรื อที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั (พ.ศ. 2554)
ตํ่ากว่า
ตังแต่
้
มากกว่า
5 ปี (%)
5-10 ปี (%)
10 ปี ขึ ้นไป (%)
45.67
9.46
0.86
3.02
0.20
0.60
13.48
1.61
1.41
13.68
3.22
3.82
15.49
4.43
4.02
4.02
24.75
71.03
0.00
1.21
3.22
0.40
6.84
17.10
1.21
5.43
15.29
2.41
11.27
35.41
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ตารางที่ 19 (ต่อ) ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน แต่ละโปรแกรม
ของกลุม่ ตัวอย่าง
ซอฟต์แวร์

จํานวน
(%)

3. OpenOffice.org
(1) Text Document (Writer)
(2) Spreadsheet (Calc)
(3) Presentation (Impress)
(4) Database (Base)
(5) Drawing (Draw)
(6) Formula (Math)

99.80
94.77
78.07
42.25
8.45
12.47
6.04

4. LibreOffice

2

(1) Text Document (Writer)
(2) Spreadsheet (Calc)
(3) Presentation (Impress)
(4) Database (Base)
(5) Drawing (Draw)
(6) Formula (Math)
5. อื่นๆ (ซอฟต์แวร์ ที่ผ้ ใู ช้
ใช้ ควบคูก่ บั ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมชุดโปรแกรม
3
สํานักงาน)

23.34
19.52
13.08
8.25
3.82
3.22
2.21
5.83

ช่วงเวลา
ที่เริ่ มใช้ เมื่อ

จํานวน
(%)

ระยะเวลาตังแต่
้ เริ่ มใช้ นับถึงปี ที่เลิกใช้
หรื อที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั (พ.ศ. 2554)
ตํ่ากว่า
ตังแต่
้
มากกว่า
5 ปี (%)
5-10 ปี (%)
10 ปี ขึ ้นไป (%)
67.40

32.39

1. ประถมศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

2. มัธยมศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

3. อุดมศึกษา

4.43

1.01

3.42

0.00

4. ทํางาน

95.37

66.40

28.97

0.00

1. ประถมศึกษา

0.00

23.34
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2. มัธยมศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

3. อุดมศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

4. ทํางาน

23.34

23.34

0.00

0.00

0.00
0.00
1.01
4.83

2.61
0.00
0.00
0.40
2.21

1.81
0.00
0.00
0.60
1.21

1.41
0.00
0.00
0.00
1.41

1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. อุดมศึกษา
4. ทํางาน

2

LibreOffice เปิ ดตัวครัง้ แรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยพัฒนาต่อยอดมาจาก OpenOffice.org

3

ซอฟต์แวร์ อื่นๆ ที่ผ้ ใู ช้ ใช้ ควบคู่กบั ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมชุดโปรแกรมสํานักงาน เช่น PDF Creator; MS SQL
Server, MS Visual Studio.NET; dBase; MySQL; Neo Office; Office Tle; Fox Pro; Office Tle; GIMP;
SPSS; Lotus; U; PE; Java; Google DOC (online); Adobe Premiere, Audition, Photoshop, Illustrator;
Auto CAD; Freemind; Lotus123; Photoscope; Sony Sound Force; Macromedia Dreamweaver,Flash;
Director; Fortran; Basic, Pascal,php; DIA
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จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 497 คน มีประสบการณ์ ในการใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ คิดเป็ นร้ อยละ 99.80 โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ใช้ งานมากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 71.03 ส่วนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน CU writer /เวิร์ด
ราชวิ ถี มี ผ้ ูที่ มี ประสบการณ์ ในการใช้ ซ อฟต์ แวร์ ร้ อยละ 64.99 โดยส่ว นใหญ่ มี ประสบการณ์
ใช้ งาน ตํ่ากว่า 5 ปี ร้ อยละ 45.67 (เนื่องจากเป็ นซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานที่มีการใช้ งาน
ในยุคเริ่ มแรกมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลในประเทศไทย และเริ่ มเลิกใช้ งานไป เมื่อมีการนํา
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ เข้ ามาใช้ งาน) ในขณะที่ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก มี ผ้ ูมี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ ร้ อยละ 99.80 โดยเริ่ ม ใช้
เมื่อทํางาน ร้ อยละ 95.37 โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้ งานตํ่ากว่า 5 ปี ร้ อยละ 66.40 สําหรับ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรกรมสํานักงาน LibreOffice มีผ้ มู ีประสบการณ์ในการใช้ ร้ อยละ 23.34 โดย
ทัง้ หมดเริ่ มใช้ เมื่ อทํ างาน และมี ประสบการณ์ ใช้ งานตํ่ากว่า 5 ปี เนื่ องจากซอฟต์ แวร์ ดงั กล่าว
ได้ เปิ ดตัวครัง้ แรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554
ตารางที่ 20 จําแนกกลุม่ ตัวอย่างตามเพศ และตําแหน่งงาน
ลําดับที่

เพศ

1
ชาย
2
หญิง
รวมทังสิ
้ ้น

จํานวน
(%)
39.03
60.97
100.00

ผู้บริ หาร
ระดับสูง
0.20
0.20
0.40

จํานวนกลุม่ ตัวอย่างในตําแหน่งงานต่างๆ
หน่วยเป็ นร้ อยละของจํานวนคน (%)
ผู้บริ หาร
หัวหน้ าแผนก/
เจ้ าหน้ าที่
ระดับกลาง
หัวหน้ างาน
4.23
8.45
23.54
4.23
8.45
44.27
8.46
16.90
67.81

4

อื่นๆ

2.62
3.82
6.44

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํ านวน 497 คน ส่วนใหญ่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ ใน
องค์กรธุรกิจซึง่ เป็ นหน่วยการสุม่ รองลงมา คือ หัวหน้ าแผนก/หัวหน้ างาน และผู้บริ หารระดับกลาง
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 67.81 ร้ อยละ 16.90 และร้ อยละ 8.46 ตามลําดับ สอดคล้ องกับโครงสร้ าง
บุคลากรขององค์กรโดยทัว่ ไป ซึง่ จะมีบคุ ลากรในระดับปฏิบตั ิการมากที่สดุ และลดจํานวนน้ อยลง
ตามลําดับชันของตํ
้
าแหน่งที่สงู ขึ ้น
4

อื่นๆ ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุง, ช่างบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ,
ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่ส่วนกลางฝ่ าย,
Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8,
วิทยากร ระดับ 10, วิชาการ ระดับ 11

86
ตารางที่ 21 จําแนกกลุ่มตัวอย่างตามตําแหน่งงาน และช่วงเวลาของกระบวนการ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับ
ที่

ตําแหน่ง
งาน

จํานวน
(%)

ช่วงเวลาที่กลุม่ ตัวอย่างเข้ ามาทํางานในองค์กร ครัง้ แรกในสํานัก หรื อกอง หรื อแผนก
หรื อฝ่ าย จําแนกตามช่วงของกระบวนการเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org หน่วยเป็ น
ร้ อยละของจํานวนคน (%)
ก่อนการ
เปลี่ยน5

หลังการ
เปลี่ยน6

ระหว่างการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ OpenOffice.org
รวม

องค์กรประกาศที่จะ
เปลี่ยนมาใช้
OpenOffice.org
ในส่วนงาน ที่ทํางานอยู่

องค์กรทําการประเมิน
ลักษณะงานของ
บุคลากรแต่ละคน7

องค์กรส่งเจ้ าหน้ าที่มา
ติดตั ้ง
OpenOffice.org ที่
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้

1

ผู้บริ หาร
ระดับสูง

0.40

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

2

ผู้บริหาร
ระดับกลาง

8.46

7.44

0.80

0.40

0.00

0.40

0.20

16.90

13.48

2.82

1.81

0.40

0.80

0.80

67.81
6.44

35.81
4.63

14.69
1.01

8.25
0.80

3.22
0.00

3.82
0.20

17.30
0.80

100.00

61.56

19.32

11.26

3.62

5.22

19.30

หัวหน้ า
แผนก/
หัวหน้ า
งาน
เจ้ าหน้ าที่
อื่นๆ8

3
4
5

รวมทังสิ
้ ้น

จากตารางที่ 21 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํ านวน 497 คน ส่วนใหญ่ เข้ ามาทํ างานใน
องค์กร ครัง้ แรกในสํานัก หรื อกอง หรื อแผนก หรื อฝ่ าย ในองค์กรธุรกิจซึง่ เป็ นหน่วยการสุม่ ก่อนที่
จะเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยคิดเป็ นร้ อยละ 61.56

5

ก่อนการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ซอฟแวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
หลังการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เช่น มีชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ งานแล้ ว
7
องค์ กรทํ าการประเมิ น ลักษณะงานของบุคลากรแต่ละคนว่ าสามารถยกเลิกการใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานเดิม เช่น ผู้ที่ใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์อยู่เดิม จะเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ได้ หรื อไม่?
8
อื่นๆ ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุง, ช่างบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ,
ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่ส่วนกลางฝ่ าย,
Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8,
วิทยากร ระดับ 10, วิชาการ ระดับ 11
6
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ส่วนผู้ที่เข้ ามาทํ างานระหว่าง และภายหลังการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีจํานวนที่ใกล้ เคียงกัน โดยคิดเป็ นร้ อยละ 19.32 และร้ อยละ 19.30
ตามลําดับ
ตารางที่ 22 ระดับ ความตัง้ ใจ/ความสมัครใจ/ความพึง พอใจในการเปลี่ย นมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรของกลุม่ ตัวอย่าง
ลําดับ
ที่

ตัวแปร

ร้ อยละระดับความตังใจ
้ /ความสมัครใจ /ความพึงพอใจ
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
น้ อย
น้ อย
ปาน
มาก
มาก
ที่สดุ
(2)
กลาง
(4)
ที่สดุ
(1)
(3)
(5)

x̄

S.D.

11.10

3.15
(มีความตังใจ
้
ปานกลาง)

1.05

1

ความตังใจที
้ ่จะใช้
ซอฟต์แวร์
OpenOffice.org เมื่อ
ทราบว่าต้ องใช้ ซอฟต์แวร์
ดังกล่าว

7.40

14.70

2

ความเต็มใจที่จะใช้
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
หลังจากเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ OpenOffice.org
แล้ ว

6.40

18.10

40.40

27.00

8.00

3.12
(มีความเต็มใจ
ปานกลาง)

1.01

3

ความพึงพอใจ ต่อการ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์
OpenOffice.org

8.50

18.90

43.90

23.30

5.40

2.98
(มีความพึง
พอใจ
ปานกลาง)

1.00

44.30

22.50

จากตารางที่ 22 จะพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 497 คน ส่วนใหญ่ มีความตังใจที
้ ่ จะ
ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เมื่อทราบว่าต้ องใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
ในระดับปานกลาง มีความเต็มใจที่จะใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกแล้ ว และมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาจาก
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีคา่ ใกล้ เคียงกัน ในช่วง 1.00-1.05
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ตารางที่ 23 ความคาดหวังด้ านความสามารถ หรื อความสามารถในการทํ างานของ
ซอฟต์แวร์ (PE) จากประสบการณ์ใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ของกลุม่ ตัวอย่าง
ลําดับ
ที่
1

2

ปั จจัย

ความสามารถของซอฟต์แวร์
OpenOffice.org ในการ
รองรับลักษณะงานที่ทําอยู่:
OpenOffice.org มี
ความสามารถรองรับ
ลักษณะงานที่ทําอยู่
ความเข้ ากันได้ กบั รูปแบบ
เอกสารชุดโปรแกรม
สํานักงานอื่น: แฟ้มที่สร้ าง
จาก OpenOffice.org
สามารถนําไปเปิ ดใน
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานอื่นได้ และ
ในทางกลับกันสามารถนํา
แฟ้มจากซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานอื่นมา
เปิ ดใน OpenOffice.org ได้
เช่น สามารถนําไฟล์จาก
Microsoft Office มาเปิ ดใน
OpenOffice.org หรื อในทาง
ตรงกันข้าม โดยทีร่ ู ปแบบ
เอกสาร การจัดหน้า
ข้อความ ภาพ ฯลฯ ไม่
ผิ ดเพีย้ นรู ปแบบไปจาก
ต้นฉบับ เป็ นต้น

ระดับความเห็น
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
ไม่เห็นด้ วย
ไม่
เห็นด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
เห็นด้ วย ปานกลาง
มาก
(1)
(2)
(3)
(4)
3.40
12.70
50.30
27.40

15.30

31.80

36.40

13.30

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
6.20

3.20

x̄

S.D.

3.20
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)

0.86

2.57
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)

1.01

89
ตารางที่ 23 (ต่อ) ความคาดหวังด้ านความสามารถ หรื อความสามารถในการทํางานของ
ซอฟต์แวร์ (PE) จากประสบการณ์ใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ของกลุม่ ตัวอย่าง
ลําดับ
ที่

ปั จจัย

3

ความเข้ ากันได้ กบั
ซอฟต์แวร์ อื่นภายใน
องค์กร: กรณีที่ผ้ ใู ช้ ต้อง
ทํางานรับ-ส่งแฟ้มจาก
OpenOfice.org กับแฟ้ม
จากซอฟต์แวร์ ประเภทอื่น
ของหน่วยงานอื่นภายใน
องค์กร OpenOfice.org
สามารถทํางานได้ ดี

4

ความเข้ ากันได้ กบั
ซอฟต์แวร์ ขององค์กร
ภายนอก/บริ ษัทคูค่ ้ า:
กรณีที่ผ้ ใู ช้ ต้องทํางาน
รับ-ส่งแฟ้มจาก
OpenOfice.org กับแฟ้ม
จากซอฟต์แวร์ ประเภทอื่น
ของหน่วยงานอื่นภายนอก
องค์กร OpenOfice.org
สามารถทํางานได้ ดี

ระดับความเห็น
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
ไม่เห็นด้ วย
ไม่
เห็นด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
เห็นด้ วย ปานกลาง
มาก
(1)
(2)
(3)
(4)
7.40
22.10
48.50
19.50

25.20

25.80

39.80

7.80

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
2.40

1.40

x̄

S.D.

2.87
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)

0.89

0.99
2.35
(ไม่เห็นด้ วย
ว่า
OpenOfice.
org สามารถ
ทํางานได้ ดี)

90
ตารางที่ 23 (ต่อ) ความคาดหวังด้ านความสามารถ หรื อความสามารถในการทํางานของ
ซอฟต์แวร์ (PE) จากประสบการณ์ใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ของกลุม่ ตัวอย่าง
ลําดับ
ที่

5

ปั จจัย

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับ
เมื่อนําซอฟต์แวร์
OpenOffice.org
มาใช้ งาน ดังนี ้
5.1 ลดค่าใช้ จ่าย ด้ าน
ซอฟต์แวร์ ขององค์กร เมื่อ
เปลี่ยนมาใช้
OpenOffice.org ทดแทน
ซอฟต์แวร์ ที่มีลิขสิทธิ์
5.2 ลดค่าใช้ จ่ายด้ านซอฟต์แวร์
ขององค์กร เมื่ออัพเกรด
เวอร์ ชนั OpenOffice.org
5.3 ลดการละเมิดลิขสิทธิ์

5.4 สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กร เช่น เป็ นองค์กรที ่
ใช้ซอฟต์แวร์ ระบบเปิ ด
ความรับผิ ดชอบต่อสังคม
ช่วยชาติ ประหยัด เงิ นตรา
ไม่รวั่ ไหลจากการซื ้อ
ซอฟต์แวร์ ต่างประเทศ

ระดับความเห็น
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
ไม่เห็นด้ วย
ไม่
เห็นด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
เห็นด้ วย ปานกลาง
มาก
(1)
(2)
(3)
(4)
1.50
7.60
20.90
31.35

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
39.90

x̄

S.D.

4.02
(เห็นด้ วย
มาก)

0.92

1.20

7.60

20.50

30.80

39.80

4.00
(เห็นด้ วย
มาก)

1.01

1.60

7.80

21.30

35.00

34.20

1.01

1.00

4.40

19.30

29.40

45.90

2.20

5.00

22.50

30.20

40.00

3.92
(เห็นด้ วย
มาก)
4.15
(เห็นด้ วย
มาก)
4.01
(เห็นด้ วย
มาก)

0.95

1.01

จากตารางที่ 23 จะพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 497 คน ส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
ด้ า นความสามารถ หรื อ ความสามารถในการทํ า งานของซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จากประสบการณ์ ใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว โดยเห็นด้ วยระดับมากถึง
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับ เมื่อนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้
งาน ได้ แก่ ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ลดค่าใช้ จ่าย ด้ านซอฟต์แวร์ ของ
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องค์ ก ร เมื่ อ เปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก ทดแทน
ซอฟต์แวร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ลดค่าใช้ จ่ายด้ านซอฟต์แวร์ ขององค์กร เมื่อปรับไปสู่รุ่นที่สงู กว่า ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก นอกจากนี ้ ยังมีผ้ ตู อบแบบสอบถามบางส่วนระบุ
ถึงประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้ รับจากการนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมา
ใช้ งาน เช่น การเป็ นต้ นแบบให้ กบั หน่วยงานอื่นๆ (องค์กรตัวอย่าง) ในการนําซอฟต์แวร์ ฯ มาใช้ งาน
บุคลากรได้ รับความรู้ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ความ
ยืดหยุ่นในการใช้ งาน ไม่ยดึ ติดกับผู้จําหน่ายใดๆ ไม่ยดึ ติดกับซอฟต์แวร์ ใดๆ (ไม่ผกู มัด) มีเสรี ภาพ
ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ไม่ถกู Lock-in การมีอํานาจต่อรองกับผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานอื่น รวมทังเป็
้ นการส่งเสริมให้ คนไทยมีการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส
ส่วนปั จจัยอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้ วยในระดับปานกลาง โดยเรี ยง
ตามลําดับความสําคัญ ได้ แก่ ความสามารถของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ในการรองรับลักษณะงานที่ทําอยู่ (คะแนนเฉลี่ย 3.20 จาก 5.00) ความเข้ ากันได้ กบั
ซอฟต์แวร์ อื่นภายในองค์กร กรณีที่ต้องทํางานรับ-ส่งไฟล์จากซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก กับไฟล์จากซอฟต์แวร์ ประเภทอื่นของหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
(คะแนนเฉลี่ย 2.87 จาก 5.00) ความเข้ ากันได้ กบั รูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น ได้ แก่
แฟ้มที่สร้ างจากซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก สามารถนําไปเปิ ดใน
ซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํานัก งานอื่ นได้ และในทางกลับกัน สามารถนํ า ไฟล์ จากซอฟต์ แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานอื่นมาเปิ ดในซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ เช่น
สามารถนําแฟ้มจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์มาเปิ ดในซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํา นักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก หรื อในทางตรงกัน ข้ า ม โดยที่ รูปแบบเอกสาร การจัด หน้ า
ข้ อความ ภาพ ฯลฯ ไม่ผิดเพี ้ยนรู ปแบบไปจากต้ นฉบับ เป็ นต้ น (คะแนนเฉลี่ย 2.57 จาก 5.00)
ในขณะที่ปัจจัยด้ านความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ ขององค์กรภายนอก/บริ ษัทคู่ค้า กรณีที่ผ้ ใู ช้ ต้อง
ทํางานรั บ-ส่งแฟ้มจาก ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก กับแฟ้มจาก
ซอฟต์แวร์ ประเภทอื่นของหน่วยงานอื่นภายนอกองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้ วย
ว่าซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก สามารถทํางานได้ ดี (คะแนนเฉลี่ย
2.35 จาก 5.00)
ทัง้ นี ้ เมื่ อพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยต่างๆ ในตารางที่ 23
พบว่ามีคา่ ใกล้ เคียงกัน โดยอยูใ่ นช่วง 0.86-1.01

92
ตารางที่ 24 ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์
(EE) ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยเปรี ยบเทียบประสบการณ์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก กับซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานอื่ น ทัง้ ที่ เป็ นซอฟต์ แวร์ ที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
ไมโครซอฟท์) หรื อโอเพนซอร์ สซอฟต์แวร์ หรื อฟรี แวร์ ใด ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามเคยใช้ งานมาก่อน
ลําดับ
ที่
1

2

ปั จจัย

ความง่ายในการใช้ งาน:
เมื่อเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู้
วิธีการใช้ ซอฟต์แวร์ สําหรับ
การทํางานให้ ได้ ผลลัพธ์
อย่างเดียวกัน การเรี ยนรู้
วิธีการใช้ OpenOffice.org
ง่ายกว่าการเรี ยนรู้วิธีการใช้
โปรแกรมสํานักงานอื่น
ความง่ า ยในการเรี ยนรู้ :
เมื่อเปรี ยบเทียบการใช้ งาน
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ สํ า ห รั บ ก า ร
ทํ า งานให้ ไ ด้ ผ ลลัพ ธ์ อ ย่ า ง
เ ดี ย ว กั น ก า ร ใ ช้ ง า น
OpenOffice.org ง่ายกว่าการ
ใช้ งานโปรแกรมสํานักงานอื่น

ระดับความเห็น
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
ไม่เห็นด้ วย
ไม่
เห็นด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
เห็นด้ วย ปานกลาง
มาก
(1)
(2)
(3)
(4)
7.80
21.90
56.30
12.50

7.60

28.00

50.90

12.30

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
1.40

1.20

x̄

S.D.

2.78
0.82
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)

0.82
2.71
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)

จากตารางที่ 24 จะพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํ านวน 497 คน ส่วนใหญ่ มีเห็นเกี่ ยวกับ
ความพยายามที่ ผ้ ูใช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยเปรี ยบเทียบประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้ ซอฟต์แวร์
้ ่เป็ น
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก กับซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น ทังที
ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี ลิขสิท ธิ์ (เช่ น ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานไมโครซอฟท์ ) หรื อ โอเพนซอร์ ส
ซอฟต์แวร์ หรื อฟรี แวร์ ใด ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามเคยใช้ งานมาก่อน โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ว่าซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีความง่ายในการใช้ งาน และความ
ง่ายในการเรี ยนรู้ ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.78 และ 2.71 จาก 5.00) โดยมีคา่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของทังสองปั
้
จจัยเท่ากัน คือ 0.82
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ตารางที่ 25 อิทธิ พลทางสังคม (SI) ที่มีผลต่อความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ นําไปสู่ความสําเร็ จในการเปลี่ยน
มาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวขององค์กร
ลําดับ
ที่

ปั จจัย

ระดับความเห็น
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
ไม่เห็นด้ วย
ไม่
เห็นด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
เห็นด้ วย ปานกลาง
มาก
(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)

x̄

S.D.

1

นโยบายขององค์กรบังคับให้
เปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org
เช่น ประกาศนโยบายบังคับ
อย่างเป็ นทางการ ตัด
งบประมาณซื ้อซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานทีม่ ีลิขสิ ทธิ์
ตรวจสอบและลงโทษพนักงาน
ทีน่ ําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานทีล่ ะเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ มา
ใช้งาน เป็ นต้น

4.20

9.90

36.60

28.00

21.30

3.52
1.06
(เห็นด้ วย
มาก)

2

ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กร
ให้ การสนับสนุนอย่างจริ งจัง
และต่อเนื่อง

1.20

9.30

28.00

31.80

29.80

3.80
1.01
(เห็นด้ วย
มาก)

3

ผู้นําการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) ที่น่าเชื่อถือ

1.30

10.20

43.30

32.80

12.50

0.80

3.1 การใช้ ผ้ นู ําการ
เปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ ซึง่
เป็ นผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร
3.2 การใช้ ผ้ นู ําการ
เปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ ซึง่ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร
เพื่อนร่วมงาน (มีอิทธิพลต่อ
การใช้ ซอฟต์แวร์ ของบุคลากร
ว่าควรใช้ หรื อไม่ควรใช้
ซอฟต์แวร์ )
ผู้บงั คับบัญชา

0.80

8.50

42.50

34.00

1.80

11.90

44.10

31.60

3.00

16.70

41.40

27.60

1.20

7.80

36.80

34.00

4

5

3.45
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)
14.30
3.53
(เห็นด้ วย
มาก)
10.70
3.37
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)
11.30
3.27
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)
20.10

0.87

0.89

0.97

3.64
0.93
(เห็นด้ วย
มาก)
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จากตารางที่ 25 จะพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํ านวน 497 คน ส่วนใหญ่ มีเห็ นเกี่ ยวกับ
อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ นําไปสูค่ วามสําเร็จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวขององค์กร
โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้ วยในระดับมาก ว่าปั จจัยด้ านผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรให้ การ
สนับสนุนอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง มีผลต่อความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (คะแนนเฉลี่ย 3.80 จาก 5.00) รองลงมาคือ ผู้บงั คับบัญชา ( ค ะ แ น น
เฉลี่ย 3.64 จาก 5.00) นโยบายขององค์กรบังคับให้ เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เช่น ประกาศนโยบายบังคับอย่างเป็ นทางการ ตัดงบประมาณซื ้อ
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ ตรวจสอบและลงโทษพนักงานที่นําซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ งาน เป็ นต้ น (คะแนนเฉลี่ย 3.52 จาก 5.00) ส่วนปั จจัยที่
ผู้ใช้ ส่วนใหญ่เห็นด้ วยในระดับปานกลาง ได้ แก่ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ (คะแนนเฉลี่ย
3.45 จาก 5.00) โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรใช้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ ซึง่ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร มากกว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองค์กร รองลงมาคือปั จจัย
ด้ านเพื่อนร่ วมงาน ซึง่ มีอิทธิพลต่อการใช้ ซอฟต์แวร์ ของบุคลากรว่าควรใช้ หรื อไม่ควรใช้ ซอฟต์แวร์
ดังกล่าว (คะแนนเฉลี่ย 3.27 จาก 5.00) ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ปั จจัยต่างๆ ในตารางที่ 25 พบว่ามีคา่ ใกล้ เคียงกัน โดยอยูใ่ นช่วง 0.80-1.06
ตารางที่ 26 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีผลต่อการ
เปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กในองค์ ก รให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จ
ลําดับ
ที่
1
2

ปั จจัย

องค์กรมีแผนการ
เปลี่ยนแปลงมาใช้
OpenOffice.org ที่ชดั เจน
พันธสัญญา(Commitment )
และการมีสว่ นร่ วมของผู้ใช้
ในการนํา OpenOffice.org
มาใช้ งานในองค์กร เช่น ให้
บุคลากรลงนามรับทราบ
นโยบายการนํา
OpenOffice.org มาใช้งาน

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)
0.80
3.00

ระดับความเห็น
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
ไม่เห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ด้ วย
ปานกลาง
มาก
(2)
(3)
(4)
7.80
26.40
33.60
11.10

42.30

27.80

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
31.40
15.90

x̄

S.D.

3.87 0.97
(เห็นด้ วย
มาก)
3.42 0.98
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)
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ตารางที่ 26 (ต่อ) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ที่กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่ามีผลต่อ
การเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรให้ ประสบ
ความสําเร็ จ
ลําดับ
ที่

ปั จจัย

3

การมอบอํานาจที่ชดั เจนให้
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง

4

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริ มการใช้ งาน
OpenOffice.org อย่าง
ต่อเนื่อง
การประเมินแต่ละลักษณะ
งานว่า ถ้ านํา OpenOffice.org
มาใช้ แล้ ว สามารถทํางานที่
รับผิดชอบได้ เท่าเทียมกัน
กับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานเดิมที่ใช้ อยู่
การจัดทําเอกสารคู่มือ เช่น
คู่ มื อแนะนํ าการใช้ ง าน
OpenOffice.org,
วิ ธีการใช้งานฟั งก์ ชนั ต่างๆ
เ มื ่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ซอฟต์ แวร์ ชุ ด โปรแกรม
สํ านักงานเดิ มที ่เคยใช้งาน
การเลื อกใช้สไตล์ การสร้าง
เทมเพลต เป็ นต้น
การจัดฝึ กอบรมการใช้ งาน
OpenOfice.org แก่
บุคลากร ทังก่
้ อนและหลัง
การเปลี่ยนมาใช้
OpenOfice.org

5

6

7

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)
1.40

ระดับความเห็น
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
ไม่เห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ด้ วย
ปานกลาง
มาก
(2)
(3)
(4)
10.10
42.30
27.80

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
18.50

x̄

S.D.

3.52 0.95
(เห็นด้ วย
มาก)
3.79 1.01
(เห็นด้ วย
มาก)

1.00

9.70

28.60

30.40

30.40

1.80

10.90

32.00

34.00

21.30

3.62 1.00
(เห็นด้ วย
มาก)

1.40

9.90

29.40

34.00

25.40

3.72 1.00
(เห็นด้ วย
มาก)

1.00

5.60

25.80

30.00

37.60

3.98 0.98
(เห็นด้ วย
มาก)
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ตารางที่ 26 (ต่อ) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ที่กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่ามีผลต่อ
การเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรให้ ประสบ
ความสําเร็ จ
ลําดับ
ที่
8

ปั จจัย

การจัดให้ มีบริ การ
(Support) ให้ คําแนะนํา
ช่วยเหลือแก่บคุ ลากรเมื่อมี
ปั ญหาจากการใช้ งาน
OpenOffice.org
8.1 จัดทําคูม่ ือแนะนําการ
ใช้ งาน
OpenOffice.org
8.2 จัดเจ้ าหน้ าที่ไปให้
คําแนะนําถึงโต๊ ะ
ทํางาน
8.3 บริ การตอบคําถาม/ให้
คําแนะนําทางโทรศัพท์

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)
1.76

ระดับความเห็น
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
ไม่เห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ด้ วย
ปานกลาง
มาก
(2)
(3)
(4)
8.97
31.22
31.40

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
26.64

0.60

6.80

22.50

38.00

32.00

2.40

10.10

34.60

30.20

22.70

2.00

7.60

27.60

34.80

28.00

8.4 บริ การตอบคําถาม/ให้
คําแนะนําทางอีเมล

1.60

11.50

31.40

31.20

24.30

8.5 บริ การตอบคําถาม/ให้
คําแนะนําทางกระดาน
สนทนา (Web board)
8.6 บริ การตอบคําถาม/ให้
คําแนะนําทางระบบ
สนทนาออนไลน์(Chat)
8.7 การจัดทําคําถามที่ถาม
บ่อย (FAQs) เผยแพร่
ทางเว็บไซต์/อินทราเน็ต
8.8 การจัดประชุม/ฟอรัม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการใช้
OpenOffice.org
8.9 การปรับปรุงซอฟต์แวร์
OpenOffice.org ใน
ส่วนที่ผ้ ใู ช้ สว่ นใหญ่เห็น
ว่ามีปัญหามาก

1.80

10.10

33.80

32.20

22.10

2.40

11.70

37.20

28.40

20.30

1.60

8.20

31.60

30.60

28.00

2.00

9.10

38.00

31.60

19.30

1.40

5.60

24.30

25.60

43.10

x̄

S.D.

3.72 0.83
(เห็นด้ วย
มาก)
3.94
(เห็นด้ วย
มาก)
3.61
(เห็นด้ วย
มาก)
3.79
(เห็นด้ วย
มาก)
3.65
(เห็นด้ วย
มาก)
3.63
(เห็นด้ วย
มาก)
3.53
(เห็นด้ วย
มาก)
3.75
(เห็นด้ วย
มาก)
3.57
(เห็นด้ วย
มาก)

0.93
1.02
1.00
1.02
0.99
1.02
1.01
0.97

4.03 1.01
(เห็นด้ วย
มาก)
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ตารางที่ 26 (ต่อ) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ที่กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่ามีผลต่อ
การเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรให้ ประสบ
ความสําเร็ จ
ลําดับ
ที่
9

10

ปั จจัย

การติดตามและประเมินผล
การนํา OpenOffice.org
มาใช้ งานโดยผู้เชี่ยวชาญ
อย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เพื่อนํามา
ปรับปรุงแก้ ไข
การสนับสนุนจากภาครัฐ
ให้ ใช้ OpenOffice.org เช่น
การจัดฝึ กอบรมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย การส่งเจ้าหน้าที ่
เข้ามาให้คําแนะนํา
ส่งเสริ มให้องค์กรเปลีย่ นมา
ใช้ OpenOffice.org

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)
0.60

1.80

ระดับความเห็น
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
ไม่เห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ด้ วย
ปานกลาง
มาก
(2)
(3)
(4)
7.00
22.90
40.00

6.00

24.50

35.20

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
29.40

32.40

x̄

S.D.

3.91 0.92
(เห็นด้ วย
มาก)

3.90 0.98
(เห็นด้ วย
มาก)

จากตารางที่ 26 จะพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 497 คน มีความเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไข
การอํ า นวยความสะดวกที่ มี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรให้ ประสบความสําเร็ จ โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้ วยในระดับมาก
กับทุกปั จจัยอํานวยความสะดวก ซึง่ เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ได้ ดงั นี ้ การจัดฝึ กอบรมการใช้
งานซอฟต์แวร์ ฯ แก่บุคลากรทัง้ ก่อนและหลังการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (คะแนนเฉลี่ย 3.98 จาก 5.00) การติดตามและประเมินผลการ
นําซอฟต์แวร์ ฯ มาใช้ งานโดยผู้เชี่ ยวชาญอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ ไข
(คะแนนเฉลี่ย 3.91 จาก 5.00) การสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.90
จาก 5.00) องค์กรมีแผนการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ ที่ชดั เจน (คะแนนเฉลี่ย 3.87 จาก
5.00) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการใช้ งานซอฟต์แวร์ ฯ อย่างต่อเนื่อง (คะแนนเฉลี่ย
3.79 จาก 5.00) การจัดทําเอกสารคู่มือ เช่น คู่มือแนะนําการใช้ งาน ซอฟต์แวร์ ฯ วิธีการใช้ งาน
ฟั งก์ ชนั ต่างๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานเดิมที่เคยใช้ งาน การเลือกใช้
สไตล์ การสร้ างเทมเพลต เป็ นต้ น และการจัดให้ มีบริ การให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บคุ ลากรเมื่อมี

98
ปั ญหาจากการใช้ งานซอฟต์แวร์ ฯ (มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.72 จาก 5.00) การประเมินแต่ละ
ลักษณะงานว่า ถ้ านําซอฟต์แวร์ ฯ มาใช้ แล้ ว สามารถทํางานที่รับผิดชอบได้ เท่าเทียมกันกับ
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานเดิมที่ใช้ อยู่ หรื อไม่ (คะแนนเฉลี่ย 3.62 จาก 5.00) การมอบ
อํานาจที่ชดั เจนให้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลง (คะแนนเฉลี่ย 3.52 จาก 5.00)
ส่ ว นพัน ธสัญ ญาและการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ใช้ ในการนํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งานในองค์กรนัน้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้ วยในระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.42 จาก 5.00) นอกจากนี ้ ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนได้ ให้ ความเห็น
ว่าองค์กรควรประชาสัมพันธ์เคล็ดลับการใช้ งานอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ สร้ างแรงจูงใจแก่บคุ ลากรใน
การใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยต่างๆ ในตารางที่ 26
พบว่ามีคา่ ใกล้ เคียงกัน โดยอยูใ่ นช่วง 0.83-1.02
ตารางที่ 27 จําแนกกลุม่ ตัวอย่างตามตําแหน่งงาน ปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ เฉลี่ย
เพื่อทําให้ งานสําเร็ จตามภารกิจ และโปรแกรมย่อยของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก ที่ใช้ งาน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

9

ตําแหน่งงาน
ผู้บริ หาร
ระดับสูง
ผู้บริ หาร
ระดับกลาง
หัวหน้ าแผนก/
หัวหน้ างาน
เจ้ าหน้ าที่
อื่นๆ10
รวมทังสิ
้ ้น

ปริ มาณการใช้ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมย่อยของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ที่ใช้ งาน หน่วยเป็ นร้ อยละของจํานวนคน (%)
เฉลี่ยเพื่อทําให้ งานสําเร็ จ
ตามภารกิจ (%)
Writer
Calc
Impress Base Draw Math อื่นๆ9
50.50

0.40

0.20

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

35.12

7.44

6.04

3.22

0.20

0.20

0.20

0.00

42.62

15.69

12.68

7.85

2.01

1.81

0.60

0.40

50.97
42.66
-

63.58
5.84
92.95

51.51
4.23
74.66

20.93
2.21
34.41

3.42
0.80
6.43

5.63
1.21
9.05

2.62
0.60
4.02

0.80
0.00
1.20

โปรแกรมอื่นๆ ได้ แก่ GIMP, OfficeTle, DIA, Java, Freemind
อื่นๆ ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุง, ช่างบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ,
ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่ส่วนกลางฝ่ าย,
Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8,
วิทยากร ระดับ 10, วิชาการ ระดับ 11
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จากตารางที่ 27 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 497 คน โดยทุกตําแหน่งานมีปริ มาณ
การใช้ ซอฟต์ แวร์ เฉลี่ยเพื่ อทํ าให้ งานสําเร็ จตามภารกิ จใกล้ เคียงกัน ระหว่างร้ อยละ 42.62 ถึง
50.97 ยกเว้ นผู้บริ หารระดับกลาง ที่มีปริ มาณการใช้ ซอฟต์แวร์ เฉลี่ยตํ่าที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 35.12
ทัง้ นี ้ ทุกระดับตําแหน่งงานจะใช้ โปรแกรมประมวลคํา (Writer) ของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมากที่สดุ ร้ อยละ 92.95 รองลงมาคือ โปรแกรมตารางทําการ
(Calc) และโปรแกรมนําเสนอ (Impress) ร้ อยละ 74.66 และ ร้ อยละ 34.41 ตามลําดับ ส่วน
โปรแกรม Base โปรแกรม Draw โปรแกรม Math และโปรแกรมอื่ น ๆ ที่ ผ้ ู ใช้ ใช้ งานร่ วมกั บ
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีการใช้ งานเพียงเล็กน้ อย ตามภารกิจ
และความจําเป็ นที่ต้องใช้ ของผู้ตอบแบบสอบถามคนนันๆ
้
ตารางที่ 28 ปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
เพื่อทําให้ งานสําเร็ จตามภารกิจของกลุม่ ตัวอย่าง
N

Minimum

Statis
-tic

ร้ อยละการใช้
OpenOffice.org
Valid n (listwise)

497

Statistic

Statistic
1

x̄

Maximum

100

Mode

Statis

Std.

-tic

Error

47.68

1.492

S.D.

Statistic Statistic
10

33.254

Variance

Statistic
1105.854

Skewness
Statis

Std.

-tic

Error

0.204

0.110
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จากตารางที่ 28 พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 497 คน มีปริ มาณการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกเพื่อทําให้ งานสําเร็ จตามภารกิ จของกลุ่มตัวอย่าง
มีปริ มาณการใช้ ซอฟต์แวร์ ที่แตกต่างกันมากโดยมีค่าพิสยั ร้ อยละ 99 (ร้ อยละ 100-1) มีค่าฐาน
นิยม ร้ อยละ 10 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ร้ อยละ 47.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 33.254 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าข้ อมูลปริ มาณการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกเพื่อทําให้ งาน
สําเร็จตามภารกิจของกลุม่ ตัวอย่าง มีการกระจายของข้ อมูลมาก

100
ตารางที่ 29 จํ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามตําแหน่งงาน ปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์
เฉลี่ยเพื่อทําให้ งานสําเร็ จตามภารกิจ และโอกาสในการขอใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอื่น
(เช่น ซอฟท์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์)
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ตําแหน่งงาน
ผู้บริ หารระดับสูง
ผู้บริ หารระดับกลาง
หัวหน้ าแผนก/หัวหน้ างาน
เจ้ าหน้ าที่
อื่นๆ12
รวมทังสิ
้ ้น

ปริ มาณการใช้ ซอฟต์แวร์
เฉลี่ยเพื่อทําให้ งานสําเร็ จ
ตามภารกิจ (%)

จํานวน
(%)

50.50
35.12
42.62
50.97
42.66
-

0.40
8.46
16.90
67.81
6.44
100.00

โอกาสในการขอใช้ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น
หน่วยเป็ น ร้ อยละของจํานวนคน (%)
ไม่ได้
ได้ 11
0.20
0.20
1.41
7.04
3.02
13.88
26.36
41.45
1.21
5.23
32.20
67.80

จากตารางที่ 29 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 497คน เมื่อจําแนกตามตําแหน่ง
งาน ในส่ ว นของเจ้ า หน้ า ที่ มี ป ริ ม าณการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก เฉลี่ยมากที่สดุ ร้ อยละ 67.81 รองลงมาคือผู้บริ หารระดับสูง ร้ อยละ 50.50 ส่วนหัวหน้ า
แผนก/หัวหน้ างาน และบุคลากรตําแหน่งอื่นๆ มีปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ที่ใกล้ เคียงกัน คือ
ร้ อยละ 42.62 และร้ อยละ 42.66 ตามลํา ดับ ส่ว นผู้บริ ห ารระดับ กลาง มี ป ริ ม าณการใช้ ง าน
ซอฟต์แวร์ ฯ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ ร้ อยละ 35.12 สําหรับโอกาสในการขอใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานอื่น (เช่น ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์) ผู้ตอบแบบสอบถามร้ อยละ
67.80 ระบุว่าสามารถขอใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอื่นได้ หากมีเหตุผลที่จําเป็ น ส่วนอีก
ร้ อยละ 32.20 ระบุวา่ ไม่สามารถขอใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอื่นได้

11

ได้ แต่ต้องระบุถึงเหตุผลที่จําเป็ นต้ องใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
12
อื่นๆ ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุง, ช่างบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ,
ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่สว่ นกลางฝ่ าย,
Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8,
วิทยากร ระดับ 10, วิชาการ ระดับ 11

101
ตารางที่ 30 จํ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามตําแหน่งงาน ปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์
เฉลี่ย เพื่ อทํ า ให้ ง านสํ า เร็ จตามภารกิ จ และความต้ อ งการให้ อ งค์ ก รใช้ ซ อฟต์ แวร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ต่อไป

ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5

ตําแหน่งงาน

จํานวน
(%)

ปริ มาณการใช้
ซอฟต์แวร์ เฉลี่ย
เพื่อทําให้ งาน
สําเร็ จตาม
ภารกิจ (%)

ผู้บริ หารระดับสูง
ผู้บริ หารระดับกลาง
หัวหน้ าแผนก/หัวหน้ างาน
เจ้ าหน้ าที่
อื่นๆ14
รวมทังสิ
้ ้น

0.40
8.46
16.90
67.81
6.44
100.00

50.50
35.12
42.62
50.97
42.66
-

ความต้ องการให้ องค์กรใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกต่อไป
หน่วยเป็ นร้ อยละของจํานวนคน (%)
สนับสนุน
ควรเปลี่ยนกลับไปใช้
ให้ ใช้
หรื อเปลี่ยนไปใช้
OpenOffice.
MS
Libre
อื่นๆ13
org ต่อไป
Office
Office
0.20
0.20
0.00
0.00
7.04
1.02
0.40
0.00
11.87
4.02
1.01
0.00
50.10
16.50
1.21
0.00
3.22
3.02
0.00
0.20
72.43
24.76
2.62
0.20

จากตารางที่ 30 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 497 คน ทุกตําแหน่งงานส่วนใหญ่
ร้ อยละ 72.43 สนับสนุนให้ องค์ กรใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ต่อ ไป ส่ว นผู้ใ ช้ อีก ร้ อยละ 26.76 ต้ อ งการให้ อ งค์ ก รเปลี่ ย นกลับ ไปใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานไมโครซอฟท์ ผู้ใช้ ร้อยละ 2.62 ต้ องการให้ องค์กรไปใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
LibreOffice ซึ่งปั จจุบนั (พ.ศ. 2554) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นาต่อยอดจากชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และเริ่ มที่ได้ รับความนิยมมากขึ ้นในประเทศไทย
โดยกลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้ ให้ เหตุผล และ/หรื อเงื่ อนไข ในการสนับสนุน หรื อไม่
สนับสนุนให้ องค์กรใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ต่อไป ดังนี ้

13
14

เนื่องจากมีความง่ายกว่า OpenOffice.org โดยอาจเปลี่ยนไปเป็ น MS Office หรื อ LibreOffice ก็ได้
ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุ ง, ช่างบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ,
ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่ส่วนกลางฝ่ าย,
Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8,
วิทยากร ระดับ 10, วิชาการ ระดับ 11
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1. กรณี ก ลุ่ม ตัว อย่ า งบางส่ ว นสนับ สนุ น ให้ ใช้ องค์ ก รใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ต่อไป โดยมีเหตุผล และ/หรื อเงื่อนไข ดังนี ้
1) สนับสนุนให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกต่อไป
โดยให้ ใ ช้ ทั่ว ทัง้ องค์ ก ร และจัด ให้ มี ผ้ ูร้ ู ผู้มี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ ง านเป็ นอย่ า งดี ม าคอยให้
คําแนะนํ า แก่ ผ้ ูใช้ เ มื่ อประสบปั ญหาในการใช้ งาน และองค์ กรควรยกเลิก การใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุด
โปรแกรมสํ า นัก งานไมโครซอฟท์ ทัง้ หมด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กรณี ที่ ผ้ ูใ ช้ นัน้ ไม่ต้ อ งติ ด ต่อ กับ
ระบบงานอื่น หรื ออาจพิจารณาให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ เฉพาะเท่าที่
จําเป็ น โดยให้ พิจารณาเป็ นรายกรณีไป จึงจะทําให้ การเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ทํ า ให้ อ งค์ ก รประหยัดค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นซอฟต์ แ วร์ และลดการละเมิดลิขสิท ธิ์
ซอฟต์แวร์
3) ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก ใช้ ง านง่ า ยไม่
แตกต่างจาก ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์มากนัก
4) สนับ สนุน ให้ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศต่อ ไป แต่
องค์กรจะต้ องแก้ ปัญหาที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ขดั ข้ อง(Error) บ่อยมากจากการทํางานของซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยเฉพาะที่จดุ บริการลูกค้ าขององค์กรทําให้ ลกู ค้ า
ได้ รับทราบข้ อมูลล่าช้ าและรอนาน อาจทําให้ เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
5) ยอมรับข้ อผิดพลาด หรื อข้ อบกพร่ อง (Bug) หรื อข้ อจํากัดของซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ หากสิง่ เหล่านัน้ ไม่มีผลกับงานที่ทําอยู่
6) ควรมีการติดตังซอฟต์
้
แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกไว้ ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบุคลากรในองค์กร เพราะเชื่อว่าผู้ใช้ จะมีการใช้ งานบ้ าง
2. กรณีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนสนับสนุนให้ องค์กรเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก กลับไปใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ โดยมี
เหตุผล และ/หรื อเงื่อนไข ดังนี ้
2.1 ด้ านความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์
1) ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานไมโครซอฟท์ เป็ นซอฟต์ แ วร์ ที่ มี ขี ด
ความสามารถของซอฟต์ แ วร์ สูง มี ก ารออกแบบมาสมบูร ณ์ แ บบที่ สุด สํ า หรั บ งานสํ า นัก งาน
มีเครื่ องมือ คําสัง่ ฟั งก์ ชันการทํางาน ลูกเล่น ทันสมัยมากกว่า สามารถทํางานออกมาได้ ดีกว่า
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และทํ าอะไรได้ หลากหลาย รวมทัง้ ข้ อบกพร่ อง (Bug) หรื อข้ อจํากัดของซอฟต์แวร์ น้อยกว่า
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
2) ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์รองรับการรับ-ส่งข้ อมูลจาก
ภายนอก และภายในองค์กรเดียวกัน สะดวกต่อการติดต่อประสานงานกับบุคล และ/หรื อองค์กร/
ธุรกิจภายนอก ในขณะที่แฟ้ม (File) ที่สร้ างจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ไม่สามารถนําไปเปิ ดในซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์บางรุ่ นได้ หรื อ
ถ้ าเปิ ดได้ รูปแบบเอกสารที่ได้ จะผิดเพี ้ยนไปจากรูปแบบเดิมที่สร้ างขึ ้น ทําให้ ต้องเสียเวลาในการจัด
หน้ าเอกสารใหม่ (ทําให้ เกิดปั ญหาการทํางานซํ ้าซ้ อน)
3) ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์เป็ นสากล ทันสมัย และมี
ประสิทธิ ภาพในการทํ างานมากกว่าซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
กล่าวคือ มีผ้ ใู ช้ งานเป็ นที่แพร่ หลายทัว่ โลก และในองค์กรต่างๆ ทําให้ เมื่อส่งแฟ้มออกไปยังผู้รับ
ภายนอกองค์กร ก็จะสามารถเปิ ดได้ โดยสะดวก จนถือเป็ นมาตรฐานของผู้ใช้ โดยทัว่ ไป ตลอดจน
สามารถนําแฟ้ม ไปเปิ ดที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ อื่นส่วนใหญ่ได้ โดยไม่ต้องติดตังซอฟต์
้
แวร์ ใหม่
4) บางโปรแกรมของซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก เช่น Calc, Impress ฯลฯ ยังมีประสิทธิ ภาพสู้โปรแกรมของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานไมโครซอฟท์ไม่ได้ และงานบางอย่างไม่สามารถทําทดแทนกันได้ เช่น Calc ไม่สามารถ
คัดลอกรายการข้ อมูลจํานวนมากได้ โปรแกรมจะค้ าง
5) ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์รองรับการทํางานร่ วมกับ
ระบบงานอื่นที่นอกเหนือซอฟต์แวร์ แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานได้ หลากหลายมากกว่า
6) ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เมื่อใช้ งานกับ
ภายนอกองค์กรยังขาดประสิทธิภาพ และมีความยุ่งยากอยู่มาก เมื่อจะส่งงานออกไปภายนอก
บางครั ง้ ต้ องเปลี่ยนชนิดแฟ้มเป็ นชนิ ดแฟ้มของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
เนื่องจากหน่วยงานภายนอกไม่ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
7) ราคาปั จจุบนั ของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ มีราคา
ถูกลงมาก มีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเงินที่ต้องจ่ายไปเพื่อเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เช่น สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
และสัมมนาสูง เปิ ดโอกาสให้ มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนระบบใหม่จากที่ปรึกษา
ภายนอก เป็ นต้ น
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8) ระบบหลัก และ/หรื อระบบงานอื่นภายในองค์ กรที่ ผ้ ูตอบแบบสอบถาม
บางส่ ว นใช้ งานอยู่ ไม่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ การทํ า งานร่ ว มกับ ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ เช่น ระบบบริ หารทรัพยากรขององค์กร (เช่น SAP) รวมถึงระบบงานอื่นๆ
ที่พฒ
ั นาขึ ้นภายใต้ บริ บทของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ เป็ นหลัก
9) ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ สามารถรองรับการใช้ งาน
ที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ SAP ในองค์กรที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามบางส่วนใช้ งานอยู่ เพื่อ Export
ข้ อมูลออกมาเก็ บเป็ นแฟ้มได้ แต่ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไม่
สามารถทําได้
2.2 ด้ านความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์
1) ผู้ ใช้ ส่ ว นใหญ่ ค้ ุ นเคย เคยชิ น กั บ คํ า สั่ง ในการทํ า งานของซอฟต์ แ วร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์มาก่อน และใช้ งานจนเกิดทักษะ หรื อมีความชํานาญแล้ ว ไม่ต้อง
เสี ยเวลามาศึกษา เรี ยนรู้ กับโปรแกรมใหม่ การเปลี่ ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ที่ยงั ไม่ค้ นุ เคยกับคําสัง่ ทําให้ ทํางานได้ ล่าช้ ากว่าที่ควรจะเป็ น หรื อไม่แล้ ว
เสร็จตามกําหนด โดยเฉพาะเมื่อผู้บริหารต้ องการข้ อมูลเร่งด่วน หรื อเมื่อต้ องทํางานด้ วยความรวดเร็ ว
2) ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์เรี ยนรู้ ง่าย และง่ายต่อการ
เข้ าใจมากกว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เพราะมีการเรี ยน การสอน
ใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวมาตังแต่
้ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช. ปวส.) ทําให้ องค์กรไม่ต้องเสียเวลาในการฝึ กอบรมบุคลากรในการใช้ ซอฟต์แวร์ ใหม่
2.3 ด้ านอิทธิพลทางสังคม
1) ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ยังไม่ถกู ติดตัง้
ให้ ใช้ งานทัว่ ทังองค์
้ กร ทําให้ เกิดความเหลื่อมลํ ้าในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน ผู้ที่
ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จึงมีความรู้สกึ ว่าควรจะเปลี่ยนกลับไป
ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ให้ เหมือนกันทังองค์
้ กร
2) ยังมีหน่วยงานย่อยบางส่วนภายในองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถามที่ยงั คง
ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ในขณะที่หน่วยงานย่อยส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกแล้ ว ทําให้ การรับ-ส่งงานระหว่างกันทําได้
ไม่สะดวก หรื อไม่ไ ด้ เลย งานเก่ า ๆ ไม่สามารถใช้ กับ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํา นัก งานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ ต้ องสร้ างใหม่ทงหมด
ั้
3) หน่วยงานภายนอก/บริ ษัทคู่ค้าส่วนใหญ่ยงั คงใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานไมโครซอฟท์
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2.4 ด้ านเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
1) ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์มีบริ การและการสนับสนุน
(Support) ที่ดีกว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
2) ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานไมโครซอฟท์ มี ก ารพัฒ นารู ป แบบ
โปรแกรมให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
3) เนื่ องจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ ขององค์ กรที่ ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามบางส่วนจัดหามา มีการติดตังซอฟต์
้
แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ที่มี
ใบอนุญาตการใช้ งานไว้ ด้วยแล้ ว
3. กรณีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนสนับสนุนให้ องค์กรเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไปใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน LibreOffice โดยมี
เหตุผล และ/หรื อเงื่อนไข ดังนี ้
1) ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน LibreOffice มีแนวโน้ มและแนวทางการ
สนับสนุน และ/หรื อพัฒนาต่อดีกว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
2) ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน LibreOffice มีความสามารถดีกว่าซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
3) มีหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ ไขซอฟต์แวร์ หรื อสนับสนุน
4) ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน LibreOffice ได้ มีการแก้ ไขข้ อผิดพลาด หรื อ
ข้ อบกพร่ อง (Bug) หรื อข้ อจํากัดของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
บางส่วนแล้ ว
5) ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน LibreOffice เป็ นซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นาต่อ
ยอดจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จึงอยูใ่ นกระแสปั จจุบนั มากกว่า
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
4. กรณีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนสนับสนุนให้ องค์กรเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไปใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอื่น โดยมีเหตุผล และ/
หรื อเงื่อนไข ดังนี ้
1) ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานใดก็ ไ ด้ ที่ ส ามารถรั บ -ส่ง แฟ้ ม ติด ต่อ กับ
หน่วยงานภายนอก โดยสามารถเปิ ดอ่าน หรื อแก้ ไขได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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2) กรณี ที่ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กทํ า งาน
บางอย่างไม่ได้ หรื อได้ แต่ไม่ดี ควรเปลี่ยนไปใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ หรื อ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน LibreOffice
3) ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนได้ ให้ ความเห็นว่าควรติดตังซอฟต์
้
แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก และซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ไว้ ในเครื่ อง
เดียวกัน เพื่อสลับการใช้ บางโอกาสในการทํางานให้ สําเร็ จตามเป้าหมาย ซึ่งจะง่ายกว่าการใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เพียงอย่างเดียว
ตารางที่ 31 จําแนกกลุ่มตัวอย่างตามตําแหน่งงาน ปริ มาณการใช้ งานเพื่อทําให้ งานสําเร็ จ
ตามภารกิ จ และการแนะนํ าให้ องค์ กรอื่ น หรื อบุคคลที่ ร้ ู จักเปลี่ ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที่

ตําแหน่งงาน

จํานวน
(%)

1
2
3
4
5

ผู้บริ หารระดับสูง
ผู้บริ หารระดับกลาง
หัวหน้ าแผนก/หัวหน้ างาน
เจ้ าหน้ าที่
อื่นๆ15
รวมทังสิ
้ ้น

0.40
8.46
16.90
67.81
6.44
100.00

ปริ มาณการใช้
ซอฟต์แวร์ เฉลี่ยเพื่อ
ทําให้ งานสําเร็จตาม
ภารกิจ (%)
50.50
35.12
42.62
50.97
42.66
-

การแนะนําให้ องค์กรอื่น หรื อบุคคลที่ร้ ูจกั
เปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org
หน่วยเป็ น ร้ อยละของจํานวนคน (%)
แนะนํา
ไม่แนะนํา
0.20
0.20
7.47
0.81
12.90
4.03
46.37
21.57
3.63
2.82
70.57
29.43

จากตารางที่ 31 พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 497 คน ทุกตําแหน่งงาน ส่วนใหญ่ ร้ อยละ
70.57 จะแนะนํ าให้ องค์ กรอื่น หรื อบุคคลที่ร้ ู จักเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ส่วนอีกร้ อยละ 29.43 ไม่แนะนํา

15

อื่นๆ ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุง, ช่างบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ,
ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่สว่ นกลางฝ่ าย,
Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8,
วิทยากร ระดับ 10, วิชาการ ระดับ 11
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ผลการเปรี ยบเทียบ
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ จดั ทําข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบจากผลการศึกษา ดังนี ้
1. เปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตําแหน่งงาน ปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ เฉลี่ย
เพื่ อ ทํ า ให้ ง านสํ า เร็ จ ตามภารกิ จ และความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ในการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (คะแนน 1-5)
2. เปรี ยบเทียบกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามตําแหน่งงาน ประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับจากการ
นําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน
3. เปรี ย บเที ย บความสามารถของซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกกับความสามารถรองรับลักษณะงานที่ทําอยูข่ องกลุม่ ตัวอย่าง
4. เปรี ยบเทียบกลุม่ ตัวอย่างจากช่วงเวลาที่เข้ ามาทํางานในองค์กร ครัง้ แรกในสํานัก หรื อกอง
หรื อแผนก ตามช่วงเวลาของกระบวนการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ เฉลี่ยเพื่อทําให้ งานสําเร็ จตามภารกิจ ความพึงพอใจเฉลี่ยใน
การใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ (คะแนน 1-5) และการแนะนําให้ องค์กร หรื อบุคคลที่ร้ ูจกั เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ
5. เปรี ยบเทียบกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามตําแหน่งงาน กับความต้ องการจัดให้ มีบริ การให้ คําแนะนํา
ช่วยเหลือแก่บคุ ลากรเมื่อมีปัญหาในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
6. เปรี ย บเที ย บระดับ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ในการใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (คะแนน 1-5) และการแนะนําให้ องค์กรอื่น หรื อบุคคลที่ร้ ู จกั เปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ฯ ระหว่างองค์กรรัฐวิสาหกิจกับองค์กรเอกชน
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ตารางที่ 32 เปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างจากตําแหน่งงาน ปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ เฉลี่ยเพื่อ
ทําให้ งานสําเร็ จตามภารกิจ และความพึงพอใจเฉลี่ยในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก (คะแนน 1-5)
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ตําแหน่งงาน
ผู้บริ หารระดับสูง
ผู้บริ หารระดับกลาง
หัวหน้ าแผนก/หัวหน้ างาน
เจ้ าหน้ าที่
อื่นๆ16
รวมทังสิ
้ ้น

จํานวน
(%)
0.40
8.46
16.90
67.81
6.44
100.00

ปริ มาณการใช้ ซอฟต์แวร์ เฉลี่ย ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยใน
เพื่อทําให้ งานสําเร็ จ
การใช้ OpenOffice.org
ตามภารกิจ (%)
(คะแนน 1-5)
50.50
3.00 (ปานกลาง)
35.12
3.26 (ปานกลาง)
42.62
2.95 (ปานกลาง)
50.97
2.99 (ปานกลาง)
42.66
2.63 (ปานกลาง)
47.68
2.97 (ปานกลาง)

จากตารางที่ 32 เมื่อเปรี ยบเทียบตําแหน่งงานกับปริ มาณการใช้ ซอฟต์แวร์ เฉลี่ย ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยหลังจากที่องค์กรเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ฯ เฉลี่ยเพื่อทําให้ งานสําเร็ จ
ตามภารกิจที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มเจ้ าหน้ าที่มีปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ สงู สุด ร้ อยละ 50.97
รองลงมาคื อ กลุ่ม ผู้ บ ริ ห ารระดับ สูง ร้ อยละ 50.50 สํ า หรั บ กลุ่ม หัว หน้ าแผนก/หั ว หน้ างาน
มีประมาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ใกล้ เคียงกัน คือ ร้ อยละ 42.62 และร้ อยละ 42.66 ตามลําดับ
ส่วนกลุม่ ผู้บริ หารระดับกลาง มีปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ตํ่าสุด ร้ อยละ 35.12 สําหรับมิติความ
พึงพอใจเฉลี่ยในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก พบว่า ทุกกลุ่ม
มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยใกล้ เคียงกัน โดยกลุ่มผู้บริ หารระดับกลางมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
สูงสุด (3.26) ส่วนกลุม่ อื่นๆ มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุด (2.63) แต่โดยภาพรวมก็มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง (คะแนนอยูใ่ นช่วง 2.51-3.50)

16

อื่นๆ ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุง, ช่างบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ,
ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่สว่ นกลางฝ่ าย,
Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8,
วิทยากร ระดับ 10, วิชาการ ระดับ 11
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ตารางที่ 33 เปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตําแหน่งงาน ประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับ
จากการนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน

ลําดับที่

1
2

ตําแหน่งงาน

ผู้บริ หารระดับสูง
ผู้บริ หารระดับกลาง
หัวหน้ าแผนก/
3
หัวหน้ างาน
4
เจ้ าหน้ าที่
5
อื่นๆ17
รวมทังสิ
้ ้น/ค่าเฉลี่ยในภาพรวม

จํานวน
(%)

0.40
8.46
16.90
67.81
6.44
100.00

ลดค่าใช้ จ่ายด้ าน
ลดค่าใช้ จ่ายด้ าน
ซอฟต์แวร์ ขององค์กร
ซอฟต์แวร์ ของ
เมื่อเปลี่ยนมาใช้
องค์กร เมื่อ
OpenOffice.org
อัพเกรดเวอร์ ชนั
ทดแทนซอฟต์แวร์
OpenOffice.org
ที่มีลิขสิทธิ์
(คะแนน 1-5)
(คะแนน 1-5)
4.50
4.50
4.43
4.33
4.14
4.11
3.95
3.63
4.13

3.85
3.59
4.08

ลดการละเมิด
ลิขสิทธิ์
(คะแนน 1-5)

สร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์กร
(คะแนน 1-5)

4.50
4.55
4.35

4.00
4.36
4.29

4.07
3.91
4.28

3.91
3.81
4.07

จากตารางที่ 33 เมื่อเปรี ยบเทียบตําแหน่งงานกับความเห็นต่อประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับ
จากการนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ทุกตําแหน่งานเห็นด้ วยกับประโยชน์ ที่องค์ กรจะได้ รับในทุกด้ านระดับมาก (คะแนนอยู่ในช่วง
3.51-4.50) โดยระดับความเห็นด้ วยเฉลี่ย จะเพิ่มมากขึ ้นในตําแหน่งงานที่สงู ขึ ้น นอกจากนี ้ ยัง
พบว่ามีกลุม่ ตัวอย่างบางคน ได้ แสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับ เช่น การเป็ น
เป็ นองค์กรต้ นแบบ หรื อองค์กรตัวอย่างให้ กบั หน่วยงานอื่นๆ ยืดหยุน่ ในการใช้ งาน ไม่ยดึ ซอฟต์แวร์
ใดๆ หรื อผู้ให้ บริ การ ผู้ขาย หรื อผู้ผลิต (Vendor) ใดๆ มีเสรี ภาพในการใช้ ซอฟต์แวร์ ไม่เกิดวาณิช
พันธะ (Vendor Lock-in) มีอํานาจต่อรองกับเจ้ าของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอื่น รวมทัง้
บุคลากรขององค์กรยังได้ รับความรู้ ในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ใช้ เวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ ไม่นาน เช่น การใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
LibreOffice 3.4 รวมทัง้ หากมีการนําไปใช้ งานกับองค์กรอื่นก็จะเป็ นประโยชน์ตอ่ งค์กรนันๆ
้ ด้ วย
ตลอดจน เป็ นการส่งเสริมให้ คนไทยมีการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ ตอ่ ไป
17

อื่นๆ ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุง, ช่างบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ,
ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่สว่ นกลางฝ่ าย,
Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8,
วิทยากร ระดับ 10, วิชาการ ระดับ 11
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3.14
3.15
2.90
2.25
3.04
2.89

3.27
3.00
3.49

3.15

10.00
14.40
2.00
0.80
10.40
20.70

19.80
3.80
17.60

100.00

ระดับ
ความเห็น
เฉลี่ย
(คะแนน
1-5)

7.40

1.60
0.00
0.20

1.20
1.60
0.20
0.20
0.80
1.60

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)

14.60

2.80
1.20
1.80

1.20
1.60
0.40
0.20
1.40
4.00

ไม่เห็น
ด้ วย
(2)

44.10

7.80
1.80
7.80

3.80
6.20
0.80
0.40
4.80
10.70

เห็นด้ วย
ปานกลาง
(3)

22.40

3.80
0.40
4.80

2.60
3.00
0.60
0.00
3.40
3.80

เห็นด้ วย
มาก
(4)

11.00

3.80
0.40
3.00

1.20
2.00
0.00
0.00
0.00
0.60

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)

จํานวนผู้แสดงความเห็นว่าซอฟต์แวร์ OpenOffice.org มี
ความสามารถรองรับลักษณะงานที่ทําอยู่ในระดับใด (%)

53
62
51

ปริ มาณการ
ใช้ ซอฟต์แวร์
เฉลี่ยเพื่อทํา
ให้ งานสําเร็ จ
ตามภารกิจ
(%)
47
41
68
23
57
36

92.90

18.10
3.80
17.10

8.20
13.70
1.80
0.80
9.90
19.50

Writer

74.70

15.30
2.80
14.10

9.70
9.90
2.00
0.80
6.60
13.50

Calc

34.30

4.80
1.60
9.30

2.00
7.20
0.20
0.40
0.80
8.00

Impress

6.40

0.80
0.00
1.20

0.60
2.40
0.00
0.00
0.60
0.80

Base

9.00

0.40
0.20
1.80

0.60
2.20
0.00
0.20
1.20
2.40

Draw

จํานวนผู้ใช้ ซอฟต์ OpenOffice.org
ในแต่ละโปรแกรม (%)

อื่นๆ ซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมอื่นใดที่ผ้ ใู ช้ ใช้ ร่วมกับซอฟต์แวร์ OpenOffice.org เพื่อให้ งานสําเร็จตามภารกิจ ได้ แก่ GIMP; OfficeTle; GIMP,DIA; Java; Freemind

การบัญชีและการเงิน
การผลิต /ปฏิบตั ิการ
การจัดซื ้อ/งานพัสดุ
การตลาด
การขาย
การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต/
ปฏิบตั ิการ/วิชาการ
การจัดการสํานักงาน
การจัดการงานบุคคล
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวมทังสิ
้ ้น

ลักษณะงาน

จํานวน
กลุม่
ตัวอย่าง
(%)

4.00

1.00
0.00
0.80

0.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.80

Math
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1.20

0.00
0.00
0.40

0.20
0.20
0.00
0.00
0.20
0.20

อื่นๆ

ตารางที่ 34 เปรี ยบเทียบความสามารถของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกกับความสามารถรองรับลักษณะงานที่ทําอยูข่ องกลุม่ ตัวอย่าง
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หมายเหตุ ใช้ เกณฑ์การจําแนกลักษณะงาน หรื อหน้ าที่ในการดําเนินงานของธุรกิจ (เชาว์
โรจนแสง, 2553: 5-6) และปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี ้
1. การบัญชีและการเงิน เป็ นหน้ าที่ในการเก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลในการดําเนินงาน
ตลอดจนการจัดทํ างบการเงิ น จัดทํางบประมาณ จัดหาเงิ นทุน ใช้ เงินทุน การลงทุน กํ าหนด
ส่วนประกอบของทุน และการตัดสินใจทางการเงินที่จะนําผลดีมาสูธ่ ุรกิจ
2. การผลิต/การปฏิบตั ิการ เป็ นหน้ าที่ในการนําเอาวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตใน
ลัก ษณะต่า งๆ เช่ น การนํ า ชิ น้ ส่ ว นมาประกอบกัน เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ สํ า เร็ จ รู ป หรื อ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป
นอกจากการผลิตโดยตรงแล้ ว หน้ าที่การผลิตยังรวมถึงงานที่เกี่ยวกับการบํารุ งรักษาเครื่ องจักร
งานวิศวกรรม งานเก็บรักษาวัตถุดบิ และวัสดุ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ งานปฏิบตั กิ ารต่างๆ
3. การจัดซื ้อ /งานพัสดุ เป็ นหน้ าที่ดําเนินการจัดซื ้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของทุก
อย่างที่ทกุ ฝ่ ายในองค์การต้ องการใช้ ประกอบด้ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการสัง่ ซื ้อ การตรวจรับ การ
เก็บรักษา และการกําหนดวิธีการขนส่ง ตลอดจนจัดระบบการจัดซื ้อที่เหมาะสม รวมถึงการจัดการ
ด้ านงานพัสดุขององค์กรด้ วย
4. การตลาด เป็ นหน้ าที่ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในการผ่านสินค้ าและบริ การจาก
ผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค โดยเน้ นการตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจของผู้บริ โภค ด้ วยการ
จัดการในด้ านตัวผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและการส่งเสริ มการตลาดให้ เกิดการประสม
กลมกลืนกันในอัตราส่วนที่พอดีพอเหมาะกับสถานการณ์
5. การขาย เป็ นหน้ าที่เกี่ยวกับการขายส่ง การขายปลีก การโฆษณา การจัดคุณภาพของ
สินค้ า/บริ การ การจําแนกสินค้ า/บริ การ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษาสินค้ า การขนส่งสินค้ า การ
ให้ สนิ เชื่อ การเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ า
6. การวางแผนและควบคุมการผลิต/การปฏิบตั ิการ และ/หรื องานทางด้ านวิชาการ เป็ น
หน้ าที่เกี่ ยวกับการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลการผลิต จํานวนยอดขายจากฝ่ ายขายเพื่อวาง
แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประหยัดที่สดุ ค้ นหาวิธีที่จะทําให้ ต้นทุนต่อหน่วยตํ่าที่สดุ เท่าที่
จะทําได้ พิจารณาวางแผนซื ้อเครื่ องจักรเพิ่มเติม ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายผลิต/
ปฏิบตั กิ าร รวมถึงงานด้ านการวางแผนกลยุทธ์ และ/หรื องานทางด้ านวิชาการขององค์กรด้ วย
7. การจัดการสํานักงาน เป็ นหน้ าที่เกี่ยวกับงานเก็บรักษาเอกสาร ต้ อนรับ ประชาสัมพันธ์
งานเลขานุการ งานธุรการ งานกฎหมาย และงานอื่นๆ
8. การจัดการงานบุคคล เป็ นหน้ าที่เกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุ หรื อการจ้ าง การธํ ารง
รักษาบุคลากร การฝึ กอบรม งานสวัสดิการของบุคลากร

112
9. งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ นหน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ งานระบบคอมพิ ว เตอร์ ทัง้ ในส่ว นที่
เกี่ยวข้ องกับฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ งานฐานข้ อมูล งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
งานสารสนเทศเพื่อการจัดการ งานวางแผนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร งานฝึ กอบรม
และพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสนับสนุนให้ ความช่วยเหลือด้ านการใช้ งาน
ระบบเทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศขององค์กร
จากตารางที่ 34 เมื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกกับความสามารถรองรับลักษณะงานที่ทําอยูข่ องกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่
ตัว อย่า งในแต่ล ะลัก ษณะงานมี ค วามเห็ น ว่า ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํา นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก มีความสามารถรองรับลักษณะงานที่ทําอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนอยู่ในช่วง 2.513.50) ยกเว้ นลักษณะงานที่เกี่ ยวกับการตลาด ไม่เห็นด้ วยว่าซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีความสามารถรองรับลักษณะงานที่ทําอยู่ โดยมีคะแนนความเห็นเฉลี่ย
2.25 (คะแนนอยู่ในช่วง 1.51-2.50) และกลุ่มตัวอย่างในลักษณะงานดังกล่าว มีปริ มาณการใช้
ซอฟต์แวร์ เฉลี่ยเพื่อทําให้ งานสําเร็ จตามภารกิจตํ่าที่สดุ คือ ร้ อยละ 23 ทังนี
้ ้ กลุม่ ตัวอย่างมีการใช้
โปรแกรมประมวลคํา (Writer) มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 92.90 รองลงมา คือ โปรแกรมตารางทํา
การ (Calc) ร้ อยละ 74.70 และโปรแกรมนําเสนอ (Impress) ร้ อยละ 34.30 ตามลําดับ เป็ นที่น่า
สังเกตว่า กลุม่ ตัวอย่างในลักษณะงานเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน การจัดซื ้อ/งานพัสดุ มีการใช้
โปรแกรมตารางทําการ (Calc) มากกว่าโปรแกรมประมวลคํา (Writer) เล็กน้ อย
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ตารางที่ 35 เปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างจากช่วงเวลาที่เข้ ามาทํางานในองค์กร ครัง้ แรกใน
สํานัก หรื อกอง หรื อแผนก ตามช่วงเวลาของกระบวนการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ เฉลี่ยเพื่อทํ าให้ งานสําเร็ จตาม
ภารกิจ ความพึงพอใจเฉลี่ยในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(คะแนน 1-5) และการแนะนําให้ องค์ กร หรื อบุคคลที่ ร้ ู จักเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับ
ที่

1
2

3

ช่วงเวลาที่เข้ ามาทํางาน

ก่อนการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์
OpenOffice.org
ระหว่างการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์
OpenOffice.org
องค์กรประกาศที่จะเปลี่ยนมาใช้ Open
Office.org ในส่วนงานที่ทํางานอยู่
องค์กรทําการประเมินลักษณะงานของ
พนักงานแต่ละคนว่าสามารถยกเลิก
การใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานเดิม เช่น ผู้ที่ใช้ Microsoft
Office อยู่เดิม จะเปลี่ยนมาใช้
OpenOffice.org ได้ หรื อไม่?
องค์กรส่งเจ้ าหน้ าที่มาติดตัง้
OpenOffice.org ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
หลังการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์
OpenOffice.org เช่น มี
OpenOffice.org ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ งานแล้ ว
รวมทังสิ
้ ้น

การแนะนําให้ องค์กร
หรื อบุคคลที่ร้ ูจกั เปลี่ยน
มาใช้ OpenOffice.org
(%)
แนะนํา
ไม่แนะนํา

จํานวน
(%)

ปริ มาณการใช้
ซอฟต์แวร์ เฉลี่ย
เพื่อทําให้ งาน
สําเร็ จตามภารกิจ
(%)

ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยใน
การใช้
OpenOffice.org
(คะแนน 1-5)

61.57

43.16

2.88

44.57

16.53

11.27

49.20

3.18

7.00

4.03

3.62

55.28

3.17

3.00

0.40

5.23

55.38

3.08

3.00

2.22

19.32

58.66

3.20

13.00

6.25

100.00

-

-

70.57

29.43

จากตารางที่ 35 เมื่ อเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างจากช่วงเวลาที่ เข้ ามาทํ างานในองค์ กร
ครัง้ แรกในสํานัก หรื อกอง หรื อแผนก ตามช่วงเวลาของกระบวนการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ปริมาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ เฉลี่ยเพื่อทําให้ งานสําเร็ จ
ตามภารกิจ ความพึงพอใจเฉลี่ยในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
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และการแนะนํ า ให้ องค์ ก ร หรื อ บุ ค คลที่ ร้ ู จัก เปลี่ ย นมาใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ ามาทํางานในองค์กร ครัง้ แรกในสํานัก หรื อกอง
หรื อแผนก ก่อนกระบวนการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
มีปริ มาณการใช้ งานซอฟต์ แวร์ เฉลี่ย และความพึงพอใจเฉลี่ยตํ่าสุด (ร้ อยละ 43.16 และ 2.88
ตามลํ า ดับ ) แต่ ก ลุ่ม ที่ เ ข้ า มาระหว่ า งและภายหลัง การเปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก จะมี ป ริ ม าณการใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ เ ฉลี่ ย และระดับ ความ
พึงพอใจเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น (ร้ อยละ 50.94 และ 3.09 ร้ อยละ 58.66 และ 3.20 ตามลําดับ) แต่อย่างไร
ก็ ต ามในภาพรวมก็ พ บว่ า ทุ ก กลุ่ม มี ค วามพึ ง พอใจเฉลี่ ย ต่ อ การใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ฯ ในระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.51-3.50) และจะแนะนําให้ องค์กร หรื อบุคคลที่ร้ ูจกั เปลี่ยนมา
ใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มากกว่าที่จะไม่แนะนํา แม้ ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้ ามาทํางานก่อนกระบวนการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ จะมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการ
ใช้ งานตํ่าสุด แต่ก็ยงั เห็นว่าซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวมีขีดความสามารถรองรับงานที่ทําอยูไ่ ด้

ตําแหน่งงาน
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0.40
8.46
16.90
67.81
6.44
100.00

4.50
4.12
3.98
3.91
3.91
4.08

4.50
3.86
3.57
3.57
3.72
3.84

จัดเจ้ าหน้ าที่ไป
ให้ คําแนะนําถึง
โต๊ ะทํางาน
(คะแนน 1-5)
4.50
4.00
3.93
3.73
3.78
3.99

บริ การตอบ
คําถาม/ให้
คําแนะนําทาง
โทรศัพท์
(คะแนน 1-5)
4.50
3.88
3.76
3.58
3.78
3.90

บริ การตอบ
คําถาม/ให้
คําแนะนําทาง
อีเมล
(คะแนน 1-5)
3.50
3.83
3.71
3.57
3.75
3.67

3.50
3.76
3.44
3.52
3.53
3.55

การจัดทํา
คําถามที่ถาม
บ่อย (FAQs)
เผยแพร่ ทาง
เว็บไซต์/
อินทราเน็ต
(คะแนน 1-5)
3.50
4.05
3.85
3.70
3.69
3.76

การจัดประชุม/
การปรับปรุง
ฟอรัม
ซอฟต์แวร์
แลกเปลี่ยน
OpenOffice.org
ประสบการณ์ใน ในส่วนที่ผ้ ใู ช้
การใช้
ส่วนใหญ่เห็นว่า
OpenOffice.org มีปัญหามาก
(คะแนน 1-5)
(คะแนน 1-5)
3.50
5.00
3.81
4.21
3.65
4.27
3.53
3.95
3.50
4.00
3.60
4.29

อื่นๆ ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุ ง, ช่างบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ, ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์
การเคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่สว่ นกลางฝ่ าย, Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8, วิทยากร ระดับ 10,
วิชาการ ระดับ 11

1
ผู้บริ หารระดับสูง
2
ผู้บริ หารระดับกลาง
3
หัวหน้ าแผนก/หัวหน้ างาน
4
เจ้ าหน้ าที่
5
อื่นๆ19
รวมทังสิ
้ ้น/ค่าเฉลี่ยในภาพรวม

ลําดับที่

จัดทําคูม่ ือ
แนะนําการใช้
จํานวน
งาน
(%)
OpenOffice.org
(คะแนน 1-5)

บริ การตอบ
บริ การตอบ
คําถาม/ให้
คําถาม/ให้
คําแนะนําทาง คําแนะนําทาง
กระดานสนทนา ระบบสนทนา
(Web board) ออนไลน์ (Chat)
(คะแนน 1-5)
(คะแนน 1-5)

ตารางที่ 36 เปรี ยบเทียบกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามตําแหน่งงาน กับความต้ องการจัดให้ มีบริ การ (Support) ให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บคุ ลากรเมื่อมี
ปั ญหาในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
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จากตารางที่ 36 เมื่อเปรี ยบเทียบตําแหน่งงานกับความต้ องการจัดให้ มีบริ การ (Support)
ให้ คําแนะนํ าช่วยเหลือแก่บุคลากรเมื่อมีปัญหาในการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกตําแหน่งงานเห็นด้ วยระดับมากกับบริ การรู ปแบบ
ต่างๆ (คะแนนอยูใ่ นช่วง 3.51-4.50) โดยระดับความเห็นด้ วยเฉลี่ย จะใกล้ เคียงกันในทุกตําแหน่ง
งานและรู ปแบบการจัดบริ การ ยกเว้ นกลุ่มผู้บริ หารระดับสูงที่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (คะแนนอยู่ในช่วง
4.51-5.00) กับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในส่วนที่ผ้ ใู ช้
ส่ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า มี ปั ญ หามาก นอกจากนี ้ ยัง พบว่า มี ก ลุ่ม ตัว อย่ า งบางคน ได้ แ สดงความเห็ น
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดให้ มี บริ การ ได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ เคล็ดลับการใช้ งานอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้ างแรงจูงใจในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ตารางที่ 37 เปรี ย บเที ยบระดับ ความพึง พอใจเฉลี่ยในการใช้ ซ อฟต์ แวร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (คะแนน 1-5) และการแนะนําให้ องค์กรอื่น หรื อบุคคลที่ร้ ู จัก
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ระหว่างองค์กรรัฐวิสาหกิจ
กับองค์กรเอกชน
ลําดับ
ที่
1
2

องค์กรที่สงั กัดของ
กลุม่ ตัวอย่าง
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
รวมทังสิ
้ ้น

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(%)
53.92
46.07
100.00

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยในการใช้
OpenOffice.org
(คะแนน 1-5)
2.84
2.90
-

การแนะนําให้ องค์กร หรื อบุคคลที่ร้ ูจกั
เปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org (%)
แนะนํา
ไม่แนะนํา
39.11
31.46
70.57

14.81
14.62
29.43

จากตารางที่ 37 เมื่อเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะองค์กรที่สงั กัด คือ ระหว่าง
องค์ ก รรั ฐวิ ส าหกิ จกับ องค์ ก รเอกชน พบว่า ระดับ ความพึง พอใจเฉลี่ ย ในการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (คะแนน 1-5) และการแนะนํ าให้ องค์ กรอื่ น หรื อ
บุคคลที่ร้ ูจกั เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ ไม่มีความแตกต่างกัน
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ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ วิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้ อน
และสถิติทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติทดสอบ t เพื่อทดสอบว่าความสัมพันธ์ และทิศทางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม ในแต่ละสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เป็ นจริง หรื อไม่
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาเลือกตัวแปรอิสระมาวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ เชิงซ้ อน
และทดสอบสมมติฐานนัน้ เนื่ องจากตัวแปรอิสระหลักแต่ละตัว มีปัจจัยย่อยภายใต้ ตวั แปรนัน้
หลายตัว จึงได้ พิจารณาค่าของตัวแปรอิสระหลักจากค่าเฉลี่ยของปั จจัยย่อยแต่ละตัวมารวมกัน
โดยตัดตัวแปรย่อยที่ ทําให้ ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของคอนบาค ตํ่ากว่า 0.70 ออกตามกฎการ
ยอมรับค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคโดยทัว่ ไป (George and Mallery, 2003) ซึง่ จากการ
คํานวณค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของคอนบาคในแต่ละตัวแปรอิสระหลัก พบว่า ทุกตัวแปรมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคมากกว่า 0.70 ดังตารางที่ 38
ตารางที่ 38 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคในแต่ละตัวแปรอิสระหลัก
ลําดับที่
1

2

ตัวแปรอิสระหลัก
PE: ความคาดหวัง ด้ า นความสามารถของซอฟต์ แ วร์
(Performance Expectancy) มี 5 ปั จจัย:
PE1: ความสามารถของซอฟต์แวร์ OpenOffice.org ใน
การรองรับลักษณะงานที่ทําอยู่
PE2: ความเข้ ากัน ได้ กับรู ปแบบเอกสารชุดโปรแกรม
สํานักงานอื่น
PE3: ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ อื่นภายในองค์กร
PE4: ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ ขององค์กรภายนอก/
บริ ษัทคูค่ ้ า
PE5: ประโยชน์ ที่ อ งค์ ก รจะได้ รั บ เมื่ อ นํ า ซอฟต์ แ วร์
OpenOffice.org มาใช้ งาน (มี 4 ปั จจัยย่อย ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของคอนบาค ของ PE5=0.941)
EE: ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้
งานซอฟต์แวร์ (Effort Expectancy) มี 2 ปั จจัย:
EE1: ความง่ายในการใช้ งาน
EE2: ความง่ายในการเรี ยนรู้

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค
0.762

0.891
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ตารางที่ 38 (ต่อ) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคในแต่ละตัวแปรอิสระหลัก
ลําดับที่
3

4

ตัวแปรอิสระหลัก
SI: อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) มี 5 ปั จจัย:
SI1: นโยบายขององค์กรบังคับให้ เปลี่ยนซอฟต์แวร์
OpenOffice.org
SI2: ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรให้ การสนับสนุนอย่าง
จริ งจัง
SI3: ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ (มี 2 ปั จจัยย่อย
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค ของ SI3=0.797)
SI4: เพื่อนร่ วมงาน
SI5: ผู้บงั คับบัญชา
FC:
เงื่ อ นไขการอํ า นวยความสะดวก (Facilitating
Conditions) มี 10 ปั จจัย
FC1: มีแผนการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ซอฟต์แวร์
OpenOffice.org ที่ชดั เจน
FC2: พันธสัญญา (Commitment) และการมีสว่ นร่ วม
ของผู้ใช้ ในการนําซอฟต์แวร์ OpenOffice.org มาใช้ งานใน
องค์กร
FC3: การมอบอํานาจที่ชดั เจนให้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลง
FC4: การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการใช้
งานซอฟต์แวร์ OpenOffice.org ไปยังผู้ใช้ อย่างต่อเนื่อง
FC5: การประเมินแต่ละลักษณะงานว่าสามารถนํา
ซอฟต์แวร์ OpenOffice.org มาใช้ ทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานเดิมที่ใช้ อยู่ได้ หรื อไม่
FC6: การจัดทําเอกสารคูม่ ือแนะนําการใช้ ซอฟต์แวร์
OpenOffice.org
FC7: การฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์
OpenOffice.org แก่บคุ ลากร
FC8: การจัดให้ มีบริ การ (Support) ให้ คําแนะนํา
ช่วยเหลือแก่บคุ ลากรในการใช้ งานซอฟต์แวร์ (มี 9 ปั จจัย
ย่อย ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค ของ FC8=0.942)
FC9: การติดตามและประเมินผลการนําซอฟต์แวร์
OpenOffice.org มาใช้ งาน
FC10: การสนับสนุนจากภาครัฐให้ ใช้ ซอฟต์แวร์
OpenOffice.org

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค
0.843

0.919

จากตารางที่ 38 เมื่อพิจารณาจากกฎการยอมรับค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของคอนบาค
โดยทัว่ ไป พบว่า ตัวแปรเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามใน
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ระดับดีเยี่ยม (Excellent) ตัวแปรความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งาน
ซอฟต์แวร์ และตัวแปรอิทธิ พลทางสังคม มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในระดับดี (Good)
ส่วนตัวแปรความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามใน
ระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable)
ดัง นัน้ จึ ง สามารถสรุ ป ตัว แปรอิ ส ระหลัก ที่ จ ะมาทํ า การวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงซ้ อน และทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 39
ตารางที่ 39 ตัวแปรอิ สระหลักที่ จะนํ ามาทํ าการวิเคราะห์ ความถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงซ้ อน และทดสอบสมมติฐาน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

ตัวแปรอิสระหลัก

PE: ความคาดหวังด้ าน
ความสามารถของ
ซอฟต์แวร์
EE: ความพยายามที่ผ้ ใู ช้
คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไป
ในการใช้ งานซอฟต์แวร์
SI: อิทธิพลทางสังคม
FC: เงื่อนไขการอํานวย
ความสะดวก

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)
10.56

ระดับความเห็นเฉลี่ย
(ร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบ) (%)
ไม่เห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ด้ วย
ปานกลาง
มาก
(2)
(3)
(4)
20.00
39.18
19.87

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
10.62

7.70

25.00

53.60

12.40

1.30

2.18

10.78

37.22

30.84

19.00

1.46

8.71

30.54

32.42

26.89

x̄

S.D.

3.00
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)
2.75
(เห็นด้ วย
ปานกลาง)
3.54
(เห็นด้ วย
มาก)
3.75
(เห็นด้ วย
มาก)

0.67
0.78
0.75
0.73

ข้ อสมมติและข้ อกําหนดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ความถดถอยแบบเส้ นตรงพหุคณ
ู (ศิริชัย
พงษ์ วิชยั , 2553ข : 379) มีดงั นี ้
1. ข้ อสมมติและข้ อกําหนดทัว่ ไป
1.1 การแจกแจงของค่าความคลาดเคลื่อน (ei) สําหรับทุกค่าสังเกต มีการแจก
แจงแบบปกติ (Normality) โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับศูนย์ หรื อ E(ei) = 0
1.2 ความแปรปรวนของค่าความคาดเคลื่อน ei สําหรับทุกค่าสังเกต มีความเป็ น
เอกภาพ (Homoscedasticity) คือ มีคา่ คงที่เท่ากันหมด
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1.3 ความคลาดเคลื่อนของแต่ละค่าสังเกตเป็ นอิสระต่อกัน (Independence)
หรื อไม่มีความสัมพันธ์ กนั แบบที่เรี ยกว่า Non-Auto Correlation นัน่ คือ ei และ ej ของข้ อมูลที่ i
และ j เป็ นอิสระต่อกัน หรื อความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระอยู่ในรู ปเชิงเส้ น
หรื อไม่ (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2551 : 364)
2. ข้ อสมมติเพิ่มเติม
2.1 ตั ว แปรอิ ส ระทุ ก ตั ว แปรไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เอง (ไม่ เ กิ ด ปั ญหา
Multicollinearity ซึ่งจะทํ าให้ ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอยที่ คํานวณได้ จากตัวแบบมีความ
น่าเชื่อถือน้ อยลง)
2.2 จํานวนตัวอย่างที่นํามาวิเคราะห์ (n) มีจํานวนมากกว่าจํานวนตัวแปรอิสระ
จากการตรวจสอบข้ อมูลของตัวแปรอิสระว่าเป็ นไปตามข้ อสมมติและข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
ู หรื อไม่ ปรากฎผลดังนี ้
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบเส้ นตรงพหุคณ
1. ตัวแปรอิสระทังหมดเป็
้
นไปตามข้ อสมมติและข้ อกําหนดทัว่ ไปดังกล่าวข้ างต้ น โดย
เมื่อพิจารณาจาก Standardized Residual Plots ประกอบด้ วย Histogram, กราฟ Normal P-P
Plot of Regression Standardized Residual, Scatterplot และค่า Durbin-Watson (ซึง่ เป็ น
ค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบความเป็ นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อน) โดยได้ คา่ Durbin-Watson ของ
แต่ละสมการ ดังนี ้ Durbin-Watson (PE) = 1.89, Durbin-Watson (EE) = 1.87, DurbinWatson (SI) = 1.94 และ Durbin-Watson (FC) = 1.77 (กรณี OMS1) และ 1.53 (กรณี OMS2)
ซึง่ จะพบว่าค่า Durbin-Watson มากกว่า 1.50 แสดงให้ เห็นว่าค่าความคาดเคลื่อนมีความเป็ น
อิสระกัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2551 : 373)
2. ข้ อสมมติเพิ่มเติม
2.1 ตัว แปรอิ ส ระทุ ก ตัว แปรไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน เอง โดยพิ จ ารณาจากค่ า
Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ดังตารางที่ 40
ตารางที่ 40 ค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของ
ตัวแปรอิสระ
ลําดับที่

ตัวแปรอิสระหลัก

1
2
3
4

PE: ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์
EE: ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์
SI: อิทธิพลทางสังคม
FC: เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.51
1.98
0.61
1.64
0.70
1.43
0.88
1.14
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จากตารางที่ 40 จะพบว่า ค่า Tolerance มากกว่า 0.1 และค่า VIF น้ อยกว่า
2.5 แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรอิสระมีความเป็ นอิสระกัน (Researchconsultation.com, 2007)
2.2 จํานวนตัวอย่างที่นํามาวิเคราะห์ (n=497) ซึ่งมีจํานวนมากกว่าจํานวนตัว
แปรอิสระ
ดังนัน้ จึงทําการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ เชิงซ้ อน โดยใช้ วิธี Enter ซึง่ เป็ น
เทคนิคการเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการความถดถอยในขันตอนเดี
้
ยว (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2551
: 379) และทดสอบสมมติฐานปั จจัยความสําเร็ จของการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ ปรากฏผล ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 (H1) ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (Performance Expectancy: PE) มีความสัมพันธ์ อย่ าง
มี นั ย สํ า คั ญกั บ ความตั ง้ ใจในการใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั กงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก (OOo Behavioral Intention: OBI) โดยเพศ และอายุ มีความสัมพันธ์ แฝง
(Moderated) กับความสัมพันธ์ ดงั กล่ าว
จากการวิเคราะห์ ปัจจัยของตัวแปรความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (PE) ปรากฏผล ดังแผนภาพที่ 6

ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(Performance Expectancy: PE)
0.825+ 0.808PE

H1
OOo Behavioral
Intention (OBI)

2

Adj.R =0.262*

p=0.000

p=0.917

p=0.483

เพศ

อายุ

0.009Gender

-0.003Age

* กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497

แผนภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยของตัวแปรความคาดหวังด้ านความสามารถของ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
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ตารางที่ 41 สัมประสิทธิ์ สหสัม พัน ธ์ ภายในระหว่างตัว แปรอิ สระความคาดหวังด้ า น
ความสามารถของซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กด้ ว ยกั น และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระฯ กับตัวแปรตาม
n=497

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สนั
(Pearson Correlation)

OBI
OBI
PE
Gender
Age

1.000
0.515
0.013
0.008

PE
1.000
0.009
0.070

Gender

1.000
-0.154

Age

1.000

หมายเหตุ: OBI = ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
PE = ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
Gender = เพศ
Age = อายุ

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยของสมมติฐานที่ 1 พบว่า ความคาดหวังด้ านความสามารถของ
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 กับความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
แต่เพศ และอายุ ไม่มีความสัมพันธ์ แฝงกับความสัมพันธ์ ดงั กล่าว โดยปั จจัยของตัวแปรความ
คาดหวัง ด้ า นความสามารถของซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก
ประกอบด้ วย 5 ปั จจัย ซึง่ เรี ยงลําดับความสําคัญตามความเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง จากตารางที่ 23
ได้ ดงั นี ้
(1) ประโยชน์ ที่องค์กรจะได้ รับเมื่อนําซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมาใช้ งาน
(2) ความสามารถของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในการ
รองรับลักษณะงานที่ทําอยู่
(3) ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ อื่นภายในองค์กร
(4) ความเข้ ากันได้ กบั รูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น
(5) ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ ขององค์กรภายนอก/บริษัทคูค่ ้ า
เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว (Adjusted R2) = 0.262
อธิบายได้ ว่าปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น อธิบายความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กได้ ร้ อยละ 26.20 ที่ ร ะดับ นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ส่ ว นอี ก
ร้ อยละ 73.80 เกิดจากอิทธิพลของปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาพิจารณา
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สมมติฐานที่ 2 (H2) ความพยายามที่ผ้ ูใช้ คาดว่ าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งาน
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานั กงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (Effort Expectancy: EE)
มีความสัมพันธ์ อย่ างมีนัยสําคัญกับความตัง้ ใจในการใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยเพศ อายุ และประสบการณ์ ในการใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงาน (Office Suite’s Experience: OSE) มีความสัมพันธ์ แฝง กับความสัมพันธ์ ดงั กล่ าว
จากการวิเคราะห์ปัจจัยของตัวแปรความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้
งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ปรากฏผล ดังแผนภาพที่ 7
H2

ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไป
ในการใช้ งานซอฟต์แวร์
(Effort Expectency: EE)
1.813 + 0.566EE

p=0.000

p=0.861

OOo Behavioral
Intention (OBI)

2

Adj.R =0.171*

p=0.484

p=0.577

เพศ

อายุ

0.016Gender

-0.003Age

ประสบการณ์ในการใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงาน
-0.054OSE

* กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497

แผนภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของตัวแปรความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเท
ลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ตารางที่ 42 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาด
ว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกด้ วยกัน
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระฯ กับตัวแปรตาม
n=497

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สนั
(Pearson Correlation)

OBI
OBI
EE
Gender
Age
OSE

1.000
0.419
0.013
0.008
-0.031

EE
1.000
0.009
0.082
-0.001

Gender

1.000
-0.154
0.053

Age

1.000
0.078

หมายเหตุ: OBI = ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก

OSE

1.000
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EE = ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
Gender = เพศ
Age = อายุ
OSE = ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของสมมติฐานที่ 2 พบว่า ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเท
ลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กับ ความตัง้ ใจในการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก แต่เพศ อายุ และประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
ไม่มีความสัมพันธ์แฝง กับความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยปั จจัยของตัวแปรความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่า
จะต้ อ งทุ่ ม เทลงไปในการใช้ งานซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก
ประกอบด้ วย 2 ปั จจัย ซึง่ เรี ยงลําดับความสําคัญตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางที่ 24
ได้ ดงั นี ้
(1) ความง่ายในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(2) ความง่ายในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว (Adjusted R2) = 0.171
อธิบายได้ ว่าปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น อธิบายความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ ร้ อยละ 17.10 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่วนอีก ร้ อยละ 82.90 เกิดจาก
อิทธิพลของปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาพิจารณา
สมมติฐานที่ 3 (H3) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence: SI) มีความสัมพันธ์ อย่ าง
มี นั ย สํา คัญ กั บ ความตั ง้ ใจในการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํา นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก โดยเพศ อายุ ประสบการณ์ ในการใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานั กงาน และ
ระดับความสมัครใจในการใช้ งาน (Voluntariness of Use: VU) มีความสัมพันธ์ แฝงกับ
ความสัมพันธ์ ดงั กล่ าว
จากการวิเคราะห์ปัจจัยของตัวแปรอิทธิพลทางสังคม ปรากฏผล ดังแผนภาพที่ 8
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p=0.001

อิทธิพลทางสังคม
(Social Influence: SI)
0.153SI

p=0.485

เพศ

อายุ

-0.045Gender

0.002Age

2

H3

Adj.R =0.579*

p=0.474

OOo Behavioral
Intention (OBI)

p=0.532

ประสบการณ์ในการใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงาน
-0.034OSE

p=0.000

ความสมัครใจ
ในการใช้ งาน
0.740VU

* กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497

แผนภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของตัวแปรอิทธิพลทางสังคม
ตารางที่ 43 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ภายในระหว่างตัวแปรอิสระอิทธิพลทางสังคมด้ วยกัน
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระฯ กับตัวแปรตาม
n=497

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สนั

OSI
SI
Gender
(Pearson Correlation) Age
OSE
VU

OSI
1.000
0.393
0.013
0.008
-0.031
0.755

SI
1.000
-0.091
0.108
-0.026
0.390

Gender

1.000
-0.154
0.053
0.067

Age

1.000
0.078
-0.038

OSE

1.000
-0.014

หมายเหตุ: OBI = ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก

SI = อิทธิพลทางสังคม
Gender = เพศ
Age = อายุ
OSE = ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
VU = ความสมัครใจในการใช้ งาน

VU

1.000
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของสมมติฐานที่ 3 พบว่า อิทธิพลทางสังคม มีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กับ ความตัง้ ใจในการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยความสมัครใจในการใช้ งานมีความสัมพันธ์ แฝงกับความสัมพันธ์
ดังกล่าว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 แต่เพศ อายุ ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงาน ไม่มีความสัมพันธ์ แฝง กับความสัมพันธ์ ดงั กล่าว โดยปั จจัยของตัวแปร
อิ ท ธิ พ ลทางสัง คม ประกอบด้ ว ย 5 ปั จ จัย ซึ่ง เรี ย งลํา ดับ ความสํ า คัญ ตามความเห็ น ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากตารางที่ 25 ได้ ดงั นี ้
(1) ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรให้ การสนับสนุนอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
(2) ผู้บงั คับบัญชา
(3) นโยบายขององค์กรบังคับให้ เปลี่ยนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
(4) ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ โดยการใช้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือซึ่ง
เป็ นผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร
(5) เพื่อนร่วมงาน (มีอิทธิพลต่อการใช้ งานซอฟต์แวร์ ของบุคคลว่าควรใช้ หรื อไม่ควร
ใช้ ซอฟต์แวร์ )
เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว (Adjusted R2) = 0.579
อธิบายได้ ว่าปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น อธิบายความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ ร้ อยละ 57.90 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอีก ร้ อยละ
42.10 เกิดจากอิทธิพลของปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาพิจารณา
สมมติฐานที่ 4 (H4) ความตัง้ ใจในการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีความสัมพันธ์ อย่ างมีนัยสําคัญกับความสําเร็ จในการเปลี่ยน
มาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
จากการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ความตัง้ ใจในการใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ปรากฏผล ดังแผนภาพที่ 9
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H4
OOo Behavioral Intention
(OBI)

1.028 + 0.621OBI
p=0.000

OOo Migration
Success

Adj.R2=0.428*

วัดจากความพึงพอใจจาก
การใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ (OMS1)
17.656 + 9.529OBI
p=0.000
Adj.R2=0.088*

OOo Migration
Success
วัดจากปริ มาณการใช้
ซอฟต์แวร์ ฯ (OMS2)

* กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497

แผนภาพที่ 9 ผลการวิ เ คราะห์ ปัจจัย ความตัง้ ใจในการใช้ ง านซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ตารางที่ 44 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ภายในระหว่างตัวแปรความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก กับตัวแปรตาม และระหว่างตัวแปรตามด้ วยกัน
n=497

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สนั

OMS1
OMS1
OMS2
OBI

1.000
0.341
0.655

OMS2
1.000
0.299

OBI

1.000

(Pearson Correlation)

หมายเหตุ: OMS1 = ความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
OMS2 = ความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก เมื่อพิจารณาจากปริมาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
OBI = ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยของสมมติฐานที่ 4 พบว่า ความตังใจในการใช้
้
งานซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
กับความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ทังนี
้ ้ จากการพิจารณาความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ได้ พิจารณาจาก
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1) ความพึงพอใจจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว ซึง่ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว (Adjusted R2) ของความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจจากการใช้ ซอฟต์แวร์
ดังกล่าว = 0.428 อธิบายได้ ว่าปั จจัยย่อยดังกล่าวข้ างต้ น อธิบายความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ ร้ อยละ 42.80 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนอีกร้ อยละ 57.20 เกิดจากอิทธิพลของปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาพิจารณา
2) ปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ การ
ตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว (Adjusted R2) ของความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เมื่อพิจารณาจากปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว =
0.088 อธิบายได้ วา่ ปั จจัยย่อยดังกล่าวข้ างต้ น อธิบายความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ เพียงร้ อยละ 8.80 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนอีกร้ อยละ 91.20 เกิดจากอิทธิพลของปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาพิจารณา
ดัง นัน้ จากการวิ เ คราะห์ ค วามตัง้ ใจในการใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ซึง่ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความสําเร็ จ
ในการเปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก จึ ง ใช้ ก ารวัด
ความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ จากมิติความพึงพอใจจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว (Adjusted R2) ของความสําเร็ จในการเปลี่ยน
มาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เมื่อพิจารณาจากปริ มาณการ
ใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว มีค่าตํ่ามาก อันเนื่องมาจากตัวแปรปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์
ดังกล่าว มีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานสูง จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็ นตัวแทนที่ดีในการวัดความสําเร็ จจาก
ปริ มาณการใช้ ซอฟต์แวร์
สมมติฐานที่ 5 (H5) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition: FC)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ กั บ ความสํ า เร็ จ ในการเปลี่ ย นมาใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด
โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก โดยอายุ และประสบการณ์ ในการใช้
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานมีความสัมพันธ์ แฝงกับความสัมพันธ์ ดงั กล่ าว
จากการวิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) ปรากฏผล ดังแผนภาพที่ 10
และแผนภาพที่ 11
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เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
(Facilitating Condition: FC)
1.479 + 0.477FC

H5
2

p=0.000 Adj.R =0.119*

p=0.137
อายุ
-0.007Age

p=0.886

OOo Migration
Success
วัดจากความพึงพอใจจาก
การใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ (OMS1)

ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงาน
-0.011OSE

* กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497

แผนภาพที่ 10 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) กรณี วัด
ความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ จากมิตคิ วามพึงพอใจจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว

เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
(Facilitating Condition: FC)
52.128 + 6.560FC

H5
2

p=0.001 Adj.R = 0.038*

p=0.001
อายุ
-0.522Age

p=0.198

OOo Migration
Success
วัดจากปริ มาณการใช้
ซอฟต์แวร์ ฯ (OMS2)

ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงาน
-3.374OSE

* กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497

แผนภาพที่ 11 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) กรณี วัด
ความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ จากมิตปิ ริมาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
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ตารางที่ 45 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระปั จจัยเงื่อนไขการอํานวย
ความสะดวกระหว่างตัวแปรตามด้ วยกัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระฯ กับ
ตัวแปรตาม
n=497

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สนั
(Pearson Correlation)

OMS1
OMS1
OMS2
FC
Age
OSE

1.000
0.341
0.347
-0.030
-0.021

OMS2
1.000
0.131
-0.140
-0.073

FC

1.000
0.097
-0.027

Age

1.000
0.078

OSE

1.000

หมายเหตุ: OMS1 = ความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
OMS2 = ความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก เมื่อพิจารณาจากปริมาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
FC = ปั จจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
Age = อายุ
OSE = ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน

ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ของสมมติ ฐ านที่ 5 พบว่ า เงื่ อ นไขการอํ า นวยความสะดวก
มี ค วามสัม พัน ธ์ อ ย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กับ ความสํ า เร็ จ ในการเปลี่ ย นมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยอายุ และประสบการณ์ ในการใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน ไม่มีความสัมพันธ์ แฝงกับความสัมพันธ์ ดงั กล่าว ยกเว้ นกรณี
พิจารณาความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ด้วยปริ มาณการใช้ ซอฟต์ แวร์ พบว่า อายุ
มีความสัมพันธ์ทางลบกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ทัง้ นี ้ การพิ จารณาความสํ า เร็ จ ในการเปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ได้ พิจารณาจาก
(1) ความพึงพอใจจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว ซึง่ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว (Adjusted R2) ของความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ซึ่งพิจารณาจากความพึงพอใจในการใช้ ซอฟต์แวร์
ดังกล่าว = 0.119 แสดงว่าปั จจัยย่อยดังกล่าวข้ างต้ น อธิบายความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ ร้ อยละ 11.90 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ส่วนอีกร้ อยละ 88.10 เกิดจากอิทธิพลของปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาพิจารณา
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(2) ปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว (Adjusted R2) ของความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ซึง่ พิจารณาจากปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว = 0.038
แสดงว่าปั จจัยย่อยดังกล่าวข้ างต้ น อธิบายความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ เพียงร้ อยละ 3.80 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนอีกร้ อยละ 96.20 เกิดจากอิทธิพลของปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ นํามาพิจารณา
ดังนัน้ จากการวิเคราะห์ ปัจจัยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวกมีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความสําเร็ จในมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จึงใช้ การวัดความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ จากมิติความพึง
พอใจจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว (Adjusted
ของความสํ าเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํา นักงานโอเพนออฟฟิ ศ
R2)
ดอทอ็อก ซึ่งพิจารณาจากปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว มีค่าตํ่ามาก อันเนื่องมาจาก
ตัวแปรปริ มาณการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็ น
ตัวแทนที่ดีในการวัดความสําเร็ จจากปริ มาณการใช้ ซอฟต์แวร์
ทัง้ นี ้ ปั จ จัย ของตัว แปรเงื่ อ นไขการอํ า นวยความสะดวก ประกอบด้ ว ย 10 ปั จ จัย ซึ่ง
เรี ยงลําดับความสําคัญตามความเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง จากตารางที่ 26 ได้ ดงั นี ้
(1) การฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
้ อนและหลังการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
แก่บคุ ลากร ทังก่
(2) การติดตามและประเมินผลการนําซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมาใช้ งาน
(3) การสนับสนุนจากภาครั ฐให้ ใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
(4) มี แ ผนการเปลี่ ย นแปลงมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกที่ชดั เจน
(5) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไปยังผู้ใช้ อย่างต่อเนื่อง
(6) การจัดทําเอกสารคูม่ ือแนะนําการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
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(7) การจัดให้ มีบริ การ (Support) ให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บคุ ลากรเมื่อมีปัญหาจากการใช้
งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(8) การประเมิ นแต่ ละลักษณะงานว่าสามารถนํ าซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ ทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานเดิมที่ใช้ อยูไ่ ด้ หรื อไม่
(9) การมอบอํานาจที่ชดั เจนให้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลง
(10) พันธสัญญา (Commitment) และการมีส่วนร่ วมของผู้ใช้ ในการนําซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ งานในองค์กร
สําหรับสรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยและทดสอบสมมติฐาน (กํ าหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497) ปรากฎผลตามตารางที่ 46 และแผนภาพที่ 12 สรุปผลการ
วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ความสํ า เร็ จ ของการเปลี่ ย นมาใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจในภาพรวม และผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการ
วิจยั

-

0.808
-

0.566
-

0.825
-

1.813
-

สัมประสิทธิ์
ความ
ถดถอย

-

ค่าคงที่

* ตัวเลขในวงเล็บ คือ ลําดับความสําคัญของปั จจัยภายในของตัวแปรนันๆ
้ ตามความเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง

ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก มี ความสัม พัน ธ์ อ ย่ า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 กับ
ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก แต่
เพศ และอายุ ไม่มีความสัมพันธ์แฝงกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว
PE: ความคาดหวังด้ านความสามารถของ OpenOffice.org
PE1: ความสามารถของ OpenOffice.org ในการรองรับลักษณะงานที่ทําอยู่ (2)*
PE2: ความเข้ ากันได้ กบั รูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น (4)*
PE3: ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ อื่นภายในองค์กร (3)*
PE4: ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ ขององค์กรภายนอก/บริ ษัทคูค่ ้ า (5)*
PE5: ประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับเมื่อนํา OpenOffice.org มาใช้ งาน (1)*
ความพยายามที่ ผ้ ู ใช้ คาดว่ า จะต้ องทุ่ ม เทลงไปในการใช้ งานซอฟต์ แ วร์ ชุ ด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กับ ความตัง้ ใจในการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก แต่เพศ อายุ และประสบการณ์ ในการใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงาน ไม่มีความสัมพันธ์แฝง กับความสัมพันธ์ดงั กล่าว
EE: ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งาน OpenOffice.org
EE1: ความง่ายในการใช้ งานซอฟต์แวร์ OpenOffice.org (1)*
EE2: ความง่ายในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ OpenOffice.org (2)*

H1

H2

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติ
ฐานที่

-

-

-

-

-

-

-

-

สัมประสิทธิ์ความถดถอยของปั จจัยแฝง (Moderated)
ประสบการณ์ในการใช้ ความสมัครใจใน
เพศ
อายุ
(Age)
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม การใช้ งาน (VU)
(Gender)
สํานักงาน (OSE)
-

ตารางที่ 46 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยและทดสอบสมมติฐาน (กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497)

-

0.171

ค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ
ที่ได้ ปรับแล้ ว
(Adjusted R2)
0.262
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สัมประสิทธิ์
ความ
ถดถอย
-

0.153
-

0.621

ค่าคงที่

-

-

1.028

* ตัวเลขในวงเล็บ คือ ลําดับความสําคัญของปั จจัยภายในของตัวแปรนันๆ
้ ตามความเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง

อิ ทธิ พลทางสังคม มี ความสัมพันธ์ อ ย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 กับ
ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดย
ความสมัครใจในการใช้ งานมีความสัมพันธ์แฝงกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เพศ อายุ ประสบการณ์ ในการใช้ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงาน ไม่มีความสัมพันธ์แฝง กับความสัมพันธ์ดงั กล่าว
SI: อิทธิพลทางสังคม
SI1: นโยบายขององค์กรบังคับให้ เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ OpenOffice.org (3)*
SI2: ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรให้ การสนับสนุนอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง (1)*
SI3: ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ โดยการใช้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ
ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร (4)*
SI4: เพื่อนร่วมงาน (5)*
SI5: ผู้บงั คับบัญชา (2)*
ความตังใจในการใช้
้
งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความสําเร็ จในเปลี่ยน
มาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (เมื่อพิจารณาจาก
ความพึงพอใจจากการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว)
OOo Behavioral Intention (OBI) : ความตังใจในการใช้
้
งานซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก

H3

H4

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติ
ฐานที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรแฝง (Moderated)
ประสบการณ์ในการใช้ ความสมัครใจใน
เพศ
อายุ
(Age)
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม การใช้ งาน (VU)
(Gender)
สํานักงาน (OSE)
0.740

ตารางที่ 46 (ต่อ) สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยและทดสอบสมมติฐาน (กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497)

-

0.428

-

ค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ
ที่ได้ ปรับแล้ ว
(Adjusted R2)
0.579
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H5

สมมติ
ฐานที่

ค่าคงที่

สัมประสิทธิ์
ความ
ถดถอย

-

-

สัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรแฝง (Moderated)
ประสบการณ์ในการใช้ ความสมัครใจใน
เพศ
อายุ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม การใช้ งาน (VU)
(Age)
(Gender)
สํานักงาน (OSE)
-

เงื่อนไขการอํานวยความสะดวกมีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 กั บ ความสํ า เร็ จ ในการเปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก โดยอายุ และประสบการณ์ ใ นการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงาน ไม่มีความสัมพันธ์แฝงกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว
1.479
0.477
FC: เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
FC1: มีแผนการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ซอฟต์แวร์ OpenOffice.org (4)*
FC2: พันธสัญญา และการมีสว่ นร่ วมของผู้ใช้ ในการนําซอฟต์แวร์
OpenOffice.org มาใช้ งานในองค์กร (10)*
FC3: การมอบอํานาจที่ชดั เจนให้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลง (9)*
FC4: การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการใช้ งานซอฟต์แวร์
OpenOffice.org ไปยังผู้ใช้ อย่างต่อเนื่อง (5)*
FC5: การประเมินแต่ละลักษณะงานว่าสามารถนําซอฟต์แวร์ OpenOffice.org
มาใช้ ทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานเดิมที่ใช้ อยู่ได้ หรื อไม่ (8)*
FC6: การจัดทําเอกสารคูม่ ือแนะนําการใช้ ซอฟต์แวร์ OpenOffice.org (6)**
FC7: การฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ OpenOffice.org แก่บคุ ลากรทังก่
้ อน
และหลังการเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice.org (1)*
FC8: การจัดให้ มีบริ การให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บคุ ลากรเมื่อมีปัญหาจากการ
ใช้ งานซอฟต์แวร์ OpenOffice.org (7)**
FC9: การติดตามและประเมินผลการนําซอฟต์แวร์ OpenOffice.org มาใช้ งาน (2)*
FC10: การสนับสนุนจากภาครัฐให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ OpenOffice.org (3)*
* ตัวเลขในวงเล็บ คือ ลําดับความสําคัญของปั จจัยภายในของตัวแปรนันๆ
้ ตามความเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง ** มีคะแนนเฉลี่ยของความเห็นเท่ากัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน

ตารางที่ 46 (ต่อ) สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยและทดสอบสมมติฐาน (กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497)

-

-

-

-

-

-

ค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ
ที่ได้ ปรับแล้ ว
(Adjusted R2)
0.119
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จากตารางที่ 46 จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวน 497 คน เห็นว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก โดยเรี ย งตามลํ า ดับ ความสํ า คัญ จากมากไปน้ อ ย (พิ จ ารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว) ได้ ดงั นี ้ (1) อิทธิพลทางสังคม (SI) (โดยมีความสมัครใจใน
การใช้ งานมีความสัมพันธ์แฝงกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว) (2) ความคาดหวังด้ านความสามารถของ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (PE) และ (3) ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาด
ว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (EE)
ตามลําดับ
ส่วนปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความสําเร็ จในการ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (เมื่อพิจารณาจากความ
พึงพอใจจากการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว) โดยเรี ยงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้ อย
(พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว) ได้ ดงั นี ้ (1) ความตังใจในการใช้
้
งาน
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (OBI) และ (2) เงื่อนไขการอํานวยความ
สะดวก (FC)
ทังสามารถแสดงความสั
้
มพันธ์ ระหว่างปั จจัยได้ ดงั แผนภาพที่ 12 สรุ ปผลการวิเคราะห์
ปั จจัยความสําเร็ จของการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ในองค์กรธุรกิจในภาพรวม และผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจยั

H3

H5

Adj.R2= 0.171

Adj.R2= 0.262

Adj.R2 = 0.579

H2

H1

Adj.R2= 0.119

1.028 + 0.621OBI

ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ๊ อก
(OOo Behavioral Intention: OBI)
Adj.R2= 0.428

H4

0.740VU

ความสมัครใจในการใช้ งาน
(Voluntariness of Use: VU)

ความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(OOo Migration Success: OMS1)
(วัดจากมิติความพึงพอใจ
จากการใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว)

แผนภาพที่ 12 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็ จของการเปลีย่ นมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจใน
ภาพรวม และผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจยั

หมายเหตุ: *กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05), n = 497; นําเสนอเฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เท่านัน้

1.479 + 0.477FC

เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
(Facilitating Conditions: FC)

0.153SI

อิทธิพลทางสังคม
(Social Influence: SI)

1.813 + 0.566EE

ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไป
ในการใช้ งานซอฟต์แวร์
(Effort Expectancy: EE)

0.825+ 0.808PE

ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์
(Performance Expectancy: PE)
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บทนี ้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างขนาด 497 คน (n=497) พบว่า ความ
คาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ (PE) ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปใน
การใช้ งานซอฟต์แวร์ (EE) อิทธิพลทางสังคม (SI) โดยมีความสมัครใจในการใช้ งานมีอิทธิพลแฝง
งกล่าวข้ างต้ นมีผลต่อความตังใจในการใช้
้
งานซอฟต์แวร์ ชุด
อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งปั จจัยทังสามดั
้
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก อันส่งผลต่อความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจ (วัดจากมิติความพึงพอใจในการ
ใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว) โดยเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC) มีผลโดยตรงต่อความสําเร็ จ
ในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจด้ วย
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทังนี
้ ้ เพศ อายุ และประสบการณ์ในการใช้ งานซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงาน ไม่มีอิทธิพลแฝงต่อความสัมพันธ์ดงั กล่าวข้ างต้ น

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ป ผลการวิ จัย อภิ ป รายผล และข้ อ เสนอแนะ จะเป็ นการนํ า เสนอสรุ ป สาระสํ า คัญ
ผลการวิจยั ตามคําถามการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั สมมติฐานการวิจยั และผลการวิจยั ที่ได้
แล้ ว อภิปรายผลการวิจัยเปรี ยบเที ยบกับงานวิจัยที่ ผ่านมา รวมทัง้ ปั ญหา หรื อข้ อสังเกตที่ พ บ
ระหว่า งการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล สํา หรั บ ส่ว นสุดท้ า ยจะเป็ นการให้ ข้ อ เสนอแนะ ประกอบด้ ว ย
ข้ อเสนอแนะในการนําซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ ในองค์กร
ธุรกิ จ ข้ อเสนอแนะเชิงประยุกต์ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการนํ า ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมาใช้ ในระดับประเทศ และข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานมาเป็ นซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กร
ธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จ รวมทัง้ ปั ญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ ทดแทนชุดโปรแกรมสํานักงานที่ มีลิขสิทธิ์ ในองค์กรธุรกิจ สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟ
้
ฟิ ศดอทอ็อก (PE) มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความตังใจในการใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก แต่เพศ และอายุ ไม่มีความสัมพันธ์แฝง
กับความสัมพันธ์ ดงั กล่าว โดยมีปัจจัยของความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เรี ยงตามลําดับความสําคัญตามความเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างจากมากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
1) ประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับเมื่อนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมาใช้ งาน
2) ความสามารถของชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในการรองรับ
ลักษณะงานที่ทําอยู่
3) ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ อ่ืนภายในองค์กร
4) ความเข้ ากันได้ กบั รูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น
5) ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ ขององค์กรภายนอก/บริ ษัทคูค่ ้ า
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2. ความพยายามที่ ผ้ ูใช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีความสัมพันธ์ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 กับ
ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก แต่เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน ไม่มีความสัมพันธ์ แฝง กับความสัมพันธ์
ดังกล่าว โดยมีปัจจัยของความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เรี ยงตามลําดับความสําคัญตามความเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างจากมากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
1) ความง่ า ยในการใช้ งานซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
2) ความง่ ายในการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
3. อิทธิ พลทางสังคม มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความ
ตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยความสมัครใจในการ
ใช้ งานมีความสัมพันธ์ แฝงกับความสัมพันธ์ ดงั กล่าว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
เพศ อายุ ประสบการณ์ ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน ไม่มีความสัมพันธ์ แฝง กับ
ความสัมพันธ์ ดงั กล่าว โดยมีปัจจัยของอิทธิ พลทางสังคม เรี ยงตามลําดับความสําคัญตาม
ความเห็นของกลุม่ ตัวอย่างจากมากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
1) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2) ผู้บงั คับบัญชา
3) นโยบายขององค์กรบังคับให้ เปลี่ยนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
4) ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ โดยการใช้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือซึ่ง
เป็ นผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร
5) เพื่อนร่วมงาน (มีอิทธิพลต่อการใช้ งานซอฟต์แวร์ ของบุคคลว่าควรใช้ หรื อไม่ควรใช้
ซอฟต์แวร์ )
4. ความตัง้ ใจในการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
มี ค วามสัม พัน ธ์ อ ย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 กับ ความสํ า เร็ จ ในการเปลี่ ย นมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (พิจารณาจากความพึงพอใจจากการใช้
งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว)
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5. เงื่อนไขการอํานวยความสะดวกมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กับ ความสํา เร็ จในการเปลี่ ย นมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํา นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
(พิจารณาจากความพึงพอใจจากการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว) ทังนี
้ ้ อายุ และประสบการณ์ ใน
การใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน ไม่มีความสัมพันธ์ แฝงกับความสัมพันธ์ โดยมีปัจจัย
เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก เรี ยงตามลําดับความสําคัญตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างจาก
มากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
1) การฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
แก่บคุ ลากร ทังก่
้ อนและหลังการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
2) การติดตามและประเมินผลการนํ าซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมาใช้ งาน
3) การสนับสนุนจากภาครั ฐให้ ใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
4) มี แ ผนการเปลี่ ย นแปลงมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกที่ชดั เจน
5) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไปยังผู้ใช้ อย่างต่อเนื่อง
6) การจัดทําเอกสารคูม่ ือแนะนําการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
7) การจัดให้ มีบริ การ (Support) ให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บคุ ลากรเมื่อมีปัญหาจากการใช้
งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
8) การประเมิ นแต่ ละลักษณะงานว่ าสามารถนํ าซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ ทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานเดิมที่ใช้ อยูไ่ ด้ หรื อไม่
9) การมอบอํานาจที่ชดั เจนให้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลง
10) พันธสัญญา (Commitment) และการมีส่วนร่ วมของผู้ใช้ ในการนําซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ งานในองค์กร
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อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจยั มีประเด็นที่น่าสนใจที่นํามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา
1.1 การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่าตัวแบบการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จ สอดคล้ องกับกรอบแนวคิดการวิจยั ซึง่
ดัดแปลงมาจากตัวแบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (UTAUT) (Venkatesh
et al., 2003: 447) ยกเว้ นปั จจัยแฝง เพศ อายุ ประสบการณ์ในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงาน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ แฝงตามสมมติฐานที่ ตงไว้
ั ้ ทัง้ นี ้ อาจเป็ นเพราะว่าซอฟต์ แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกเป็ นโปรแกรมพื ้นฐานที่ใช้ กนั ทัว่ ไป ซึง่ เป็ นโอกาสในการ
ส่งเสริ มการนํ าซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ ในองค์กรธุรกิจให้
ประสบความสําเร็ จได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
1.2 ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์ แวร์ ชุ ดโปรแกรมสํ านักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้ องกับ
ทฤษฎีการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (UTAUT) ซึง่ ระบุว่าความคาดหวัง
ด้ า นความสามารถของระบบ (ซอฟต์ แวร์ ) มี อิท ธิ พ ลต่อ ความตัง้ ใจที่ จะใช้ ระบบ (ซอฟต์ แวร์ )
(Venkatesh et al., 2003: 447) ยกว้ นปั จจัยแฝง เพศ และอายุ ไม่มีความสัมพันธ์ แฝงกับ
ความสัมพันธ์ ดงั กล่าว ซึง่ อาจเป็ นไปได้ ว่าซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว เป็ นซอฟต์แวร์ พื ้นฐานในการทํางาน
ของบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรธุรกิจ ดังรายละเอียดในตารางที่ 47 อภิปรายผลปั จจัยของความ
คาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
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ตารางที่ 47 อภิปรายผลปั จจัยของความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที่
ปั จจัย
อภิปรายผล
1
ความสามารถของชุ ด โปรแกรม ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับตัวแบบ Technology Acceptance Model 3 (TAM3) ที่
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ระบุว่าความสามารถของซอฟต์แวร์ หรื อระบบซึ่งเกี่ยวข้ อง หรื อรองรับงานที่ผ้ ใู ช้ ทํา
ในการรองรับลักษณะงานที่ทําอยู่ (Job Relevance) ซึง่ จะทําให้ ผ้ ใู ช้ เห็นถึงประโยชน์ของซอฟต์แวร์ หรื อระบบดังกล่าว
จะส่งผลต่อความตังใจในการใช้
้
งานซอฟต์แวร์ หรื อระบบ (Venkatesh, V. and Bala,
H., 2012) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนระบุว่า
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกสามารถรองรับงานที่ทําอยู่
ได้ โดยเฉพาะชุดโปรแกรมประมวลคํา (Writer) ส่วนชุดโปรแกรมตารางทําการ (Calc)
จะมีปัญหาการใช้ งานอยู่บ้างในกรณีที่ข้อมูลมีเป็ นจํานวนมาก และไม่สามารถตังค่
้ า
การพิมพ์ กระดาษต่อเนื่องได้ อย่างถูกต้ อง ตลอดจนมีความสอดคล้ องกับรายงาน
การศึกษา เรื่ อง “Large-scale migration to an open source office suite: An
innovation adoption study in Finland” ของ Karjalainen (2010: 189) ซึง่ พบว่า
ปั จจัยความก้ าวหน้ า/ความสามารถทางเทคโนโลยีของซอฟต์ แวร์ (Advances in
technology) มีผลต่อความยัง่ ยืนในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนซอร์ ส (OpenOffice.org)
2
ความเข้ ากันได้ กบั รูปแบบเอกสาร ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ
ชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น
ซึ่ง ระบุว่ า ความเข้ า กัน ได้ ท างเทคโนโลยี (Technical Compatibility) มี
ความสัมพันธ์ ทางตรงกับการยอมรับของผู้ใช้ และจากข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่พบว่า
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อ กมี ความเข้ ากัน ได้ กับ
รูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ และจากรายงานการศึกษาของ
Anastasiou and Quarrie and Boulos (2009: 26) ที่ว่า “... ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก เป็ นซอฟต์ แ วร์ ท างเลื อ กที่ มี ขี ด
ความสามารถสู ง สามารถนํ า มาทดแทนซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน
ไมโครซอฟท์ โดยคุณลักษณะเด่นที่สําคัญประการหนึ่งของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก คือ ความสามารถเข้ ากันได้ กบั เอกสารของชุด
โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ …” และสอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ
Abdelwahab (2009: 99) ซึง่ พบว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกไม่ได้ มีปัญหาความเข้ ากันได้ กบั รูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น
จนเป็ นอุปสรรคให้ เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวไม่ได้
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ลําดับที่
ปั จจัย
อภิปรายผล
3
ความเข้ า กัน ได้ กับ ซอฟต์ แ วร์ อื่ น ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ
ภายในองค์กร
ที่ระบุว่าความเข้ ากันได้ ทางเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ ทางตรงกับการยอมรับของ
ผู้ใช้ และกรอบแนวคิดเทคโนโลยี-องค์การ-สภาพแวดล้ อม ที่ระบุว่าความพร้ อม
ทางเทคโนโลยี คุณลักษณะของเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อกระบวนยอมรับและการ
ติดตังนวั
้ ตกรรมทางเทคโนโลยีของกิจการ (Tornatzky and Fleisher, 1990 cited
in York University. 2009a) และจากการศึกษาเอกสาร และการประชุมกลุ่ม
เจาะจงผู้เชี่ ยวชาญพบว่าสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง ที่ อ งค์ กรธุรกิ จไม่ส ามารถ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ ทงั ้ หมด
เนื่ องจากซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกไม่สามารถ
ทํางานร่ วมกับซอฟต์แวร์ ระบบบริ หารทรัพยากรขององค์กร (ERP) เช่น SAP หรื อ
ระบบบริ หารจัดการเนื ้อหาขององค์กร (ECM) (สัมพันธ์ ระรื่ นรมย์, 2554)
4
ความเข้ ากันได้ กับซอฟต์แวร์ ของ ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับรายงานการศึกษา เรื่ อง “Large-scale migration to
องค์กรภายนอก/บริ ษัทคูค่ ้ า
an open source office suite: An innovation adoption study in Finland” ของ
Karjalainen (2010: 189) ซึ่งพบว่าปั จจัยความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
(Network Externalities) มีผลต่อความยั่งยืนในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนซอร์ ส (OpenOffice.org) รวมทัง้ สอดคล้ องกับทฤษฎี
การแพร่ กระจายนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยพบว่าความ
เข้ า กัน ได้ ท างเทคโนโลยี มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างตรงกับ การยอมรั บ ของผู้ใ ช้ และ
สอดคล้ องกับกรอบแนวคิดเทคโนโลยี -องค์ การ-สภาพแวดล้ อม ที่ระบุว่าความ
พร้ อมและคุ ณ ลัก ษณะของเทคโนโลยี ภ ายในองค์ ก รที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
้ ตกรรม
เทคโนโลยีภายนอกองค์กร มีอิทธิพลต่อกระบวนยอมรับและการติดตังนวั
ทางเทคโนโลยีของกิจการ (Tornatzky and Fleisher; 1990; York University.
2009a) ตลอดจนสอดคล้ องกับผลการศึกษาซึง่ ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนระบุ
ว่าการรั บ-ส่งแฟ้มซึ่ง สร้ างจากซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก องค์กรภายนอก/บริ ษัทคู่ค้า ยังคงมีความยุ่งยาก เนื่องจากต้ องแปลง
แฟ้มกลับไปเป็ นรู ปแบบแฟ้มของซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
หรื อ PDF เนื่องจากองค์กรภายนอก/บริ ษัทคู่ค้า ยังไม่ใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ดังนัน้ หากสามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้
ก็จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ มีทศั นคติเชิงบวกต่อการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อกเพิ่มขึ ้น
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ปั จจัย
อภิปรายผล
5
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับเมื่อนํา ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมในระบบสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน ดังกล่าวข้ างต้ น จะพบว่าประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับมากกว่าเดิมเมื่อนําซอฟต์แวร์
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน มาใช้ งาน (Relative Advantage) มีความสัมพันธ์ ทางตรงกับการยอมรับของผู้ใช้
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าการนําซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งานทําให้ องค์กรธุรกิจ ได้ รับประโยชน์ คือ ลดการ
ละเมิ ดลิขสิท ธิ์ สร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ดีแก่ องค์ กร เช่น เป็ นองค์ กรที่ ใช้ ซอฟต์ แวร์
ระบบเปิ ด ความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยชาติประหยัด เงินตราไม่รั่วไหลจากการ
ซื ้อซอฟต์แวร์ ต่างประเทศ ลดค่าใช้ จ่าย ด้ านซอฟต์แวร์ ขององค์กร เมื่อเปลี่ยนมา
ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกทดแทนซอฟต์แวร์ ที่มี
ลิ ข สิ ท ธิ์ ลดค่ าใช้ จ่ ายด้ า นซอฟต์ แ วร์ ข ององค์ ก รเมื่ อ ยกระดับรุ่ น ซอฟต์ แ วร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก นอกจากนี ้ องค์ กรยังเป็ นต้ นแบบ
ให้ กบั หน่วยงานอื่นๆ (องค์กรตัวอย่าง) ซึ่งเป็ นประโยชน์กบั งานภายนอกองค์กร
บุค ลากรได้ รั บ ความรู้ ในการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก ความยืดหยุ่นในการใช้ งาน ไม่ยึดติดกับผู้ขาย หรื อผู้ผลิตใดๆ ไม่ยึด
ติดกับซอฟต์แวร์ ใดๆ (ไม่ผกู มัด) มีเสรี ภาพในการใช้ ซอฟต์แวร์ ไม่เกิดวาณิชพันธะ
มีอํานาจต่อรองกับผู้ขายหรื อผู้ผลิต ตลอดจนเป็ นการส่งเสริ มให้ คนไทยมีการ
พัฒนาต่อยอดซอฟต์ แวร์ สอดคล้ องกับพิสิษฐ์ อิ งคสุวรรณ (2554: 44-48)
ผู้อํานวยการฝ่ ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ที่ ร ะบุ ว่ า “...การที่ กฟผ. เปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกโดยติดตังในเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 7,000
เครื่ อง ช่วยให้ ทาง กฟผ. ประหยัดงบประมาณค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ได้ มากกว่า 70
ล้ านบาท แต่ต้องมีคา่ ใช้ จ่ายในการสอนการใช้ งานให้ พนักงานอย่างต่อเนื่อง”

1.3 ความพยายามที่ ผ้ ู ใช้ คาดว่ า จะต้ องทุ่ ม เทลงไปในการใช้ งานซอฟต์ แ วร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 กับ ความตัง้ ใจในการใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก ซึ่ ง
ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ องกับตัวแบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี
(UTAUT) ซึง่ ระบุวา่ ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ มีผลต่อ
ความตังใจในการใช้
้
งานระบบ (ซอฟต์แวร์ ) (Venkatesh et al., 2003: 450) แต่เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน ไม่มีความสัมพันธ์แฝง กับความสัมพันธ์
ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่าซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ น
ซอฟต์แวร์ พื ้นฐานในการทํางานของบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรธุรกิจ และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
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มีประสบการณ์ ในการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานมาเป็ นอย่า งดีแล้ ว โดยเฉพาะ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ ซึ่งซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมีหน้ าจอติดต่อผู้ใช้ และฟั งก์ชนั การทํางานที่คล้ ายคลึงซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
ไมโครซอฟท์ จึงเป็ นเหตุอนั ควรเชื่อได้ ว่าประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
ไม่มีความสัมพันธ์ แฝงต่อความตังใจในการใช้
้
งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกดังกล่าว ดังรายละเอียดในตารางที่ 48 อภิปรายผลปั จจัยของความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่า
จะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ตารางที่ 48 อภิปรายผลปั จจัยของความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปใน
การใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ลําดับที่
ปั จจัย
อภิปรายผล
1
ความง่ า ยในการใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ชุ ด ปั จจัย นี ม้ ี ความสอดคล้ อ งกับทฤษฎี การแพร่ กระจายนวัตกรรมในระบบ
โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศ สารสนเทศ ซึ่งระบุว่าความง่ายในการใช้ งาน มีความสัมพันธ์ ทางตรงกับ
ดอทอ็อก*
การยอมรับของผู้ใช้ หรื อความสําเร็ จในการนําระบบสารสนเทศมาติดตังใช้
้
งาน (IS Implementation Success) (Moore and Benbasat, 1991, cited
in York University, 2005a) และสอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ
Abdelwahab (2009: 100) ซึง่ พบว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพ
นออฟฟิ ศดอทอ็อกไม่ได้ มีปัญหาความยากในการใช้ งาน จนเป็ นอุปสรรคให้
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวไม่ได้
2
ความความง่ า ยในการเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับรายงานการศึกษาหลายฉบับซึง่ ระบุว่า ความ
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพน ง่ายในการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการใช้ ระบบ (ซอฟต์ แวร์ ) ที่มีผลต่อการยอมรั บ
ออฟฟิ ศดอทอ็อก
ระบบ (ซอฟต์แวร์ ) โดยการเรี ยนรู้ที่จะใช้ งานระบบ (ซอฟต์แวร์ ) จะต้ องง่าย
สําหรับผู้ใช้ (Moore and Benbasat, 1991, cited in Venkatesh et al.,
2003: 451) และสอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ Abdelwahab (2009:
100) ซึ่งพบว่าซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อ ก
ไม่ ไ ด้ มี ปั ญ หาความยากในการเรี ย นรู้ จนเป็ นอุป สรรคให้ เ ปลี่ ย นมาใช้
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวไม่ได้ รวมทัง้ สอดคล้ องกับผลการประชุมกลุ่มเจาะจง
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งระบุว่าการเรี ยนการสอนการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกที่ถูกต้ องนัน้ จะต้ องสอนถึงฟั งก์ ชนั การ
ทํางานต่างๆ เทียบเคียงกับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ซงึ่
ผู้ใ ช้ ส่ว นใหญ่ มี พื น้ ฐานมาก่ อ น วิ ธี นี จ้ ะช่ ว ยให้ ผ้ ูใ ช้ เ กิ ด ความง่ า ยในการ
เรี ยนรู้การใช้ งานซอฟต์แวร์ OpenOffice.org

147
1.4 อิทธิ พลทางสังคม มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 กับ
ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยความสมัครใจ
ในการใช้ งานมีความสัมพันธ์แฝงกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้ องกับตัวแบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (UTAUT) ซึง่ ระบุว่า
อิทธิ พลทางสังคม หมายถึง ระดับการรั บรู้ ที่ สําคัญของบุคคลอื่นที่เชื่อว่าผู้ใช้ ควรใช้ งานระบบ
(ซอฟต์แวร์ ) ดังกล่าว (Venkatesh et al., 2003: 451) รวมถึงสอดคล้ องกับตัวแบบ Technology
Acceptance Model 3 (TAM3) ที่ระบุว่าความสมัครใจในการใช้ งานมีความสัมพันธ์แฝงต่อความ
ตังใจในการใช้
้
งานซอฟต์แวร์ หรื อระบบ (Venkatesh, V. and Bala, H., 2012) แต่เพศ อายุ
ประสบการณ์ในการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน ไม่มีความสัมพันธ์ แฝง กับความสัมพันธ์
ดังกล่าว ดังรายละเอียดในตารางที่ 49 อภิปรายผลปั จจัยของอิทธิพลทางสังคม
ตารางที่ 49 อภิปรายผลปั จจัยของอิทธิพลทางสังคม
ลําดับที่
ปั จจัย
อภิปรายผล
1
นโยบายขององค์ ก รบัง คับ ให้ เปลี่ ย น ปั จจั ย นี ม้ ี ค วามสอดคล้ องกั บ รายงานการศึ ก ษาของ Rawstorne,
ซอฟต์ แวร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน Jayasuriya and Caputi (1998: 325-330, 2000: 35-44, อ้ างถึงใน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
เรวัต แสงสุริยงค์, 2547: 141) ซึง่ พบว่า ตัวแปรด้ านการบังคับมีอิทธิพลต่อ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนยั สําคัญเช่นกัน แต่มีอิทธิพลน้ อยกว่า
ตัวแปรด้ านความสมัครใจ
2
ผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง ขององค์ ก รให้ การ ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับ Dennis and Wixom and Tegarden (2008:
สนับสนุนอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
500) ซึ่งระบุว่าหากผู้บริ หารระดับสูงขององค์ กรไม่แสดงให้ เห็นว่าตนได้
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างจริ งจังแล้ ว การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดขึ ้น
ดังนัน้ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องสนับสนุนให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงเข้ ามามีส่วน
ร่ วมในการนําการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และผลการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนได้ ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้บริ หารทุกระดับจะต้ อง
เป็ นแบบอย่างในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
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ตารางที่ 49 (ต่อ) อภิปรายผลปั จจัยของอิทธิพลทางสังคม
ลําดับที่
ปั จจัย
อภิปรายผล
3
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับ Dennis and Wixom and Tegarden (2008:
ที่น่าเชื่อถือ
495, 500) ซึ่ง ระบุว่า หากผู้นํ าการเปลี่ ย นแปลงไม่ น่ าเชื่ อ ถื อ การ
เปลี่ ย นแปลงก็ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ได้ ย าก หรื อ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสูง ในการ
เปลี่ยนแปลง และ Samphan Raruenrom (2010) ที่กล่าวว่า “...การ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้
ประสบความสํ า เร็ จ จํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งมี ท่ี ป รึ ก ษาด้ า นการเปลี่ ย นแปลง
(Migration Consultant)...” รวมทัง้ สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ
Karjalainen (2010: 189) ที่พบว่า ปั จจัยด้ านการมีผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลง
หรื อบุคคลต้ นแบบด้ านการเปลี่ยนแปลง (Involvement of an innovation
champion) และบุค คลที่ เ ป็ นตัว แปรสํ า คัญ ที่ จ ะทํ า ให้ ก ารเปลี่ ย นแปลง
สําเร็ จ หรื อล้ มเหลว (Key-Person Risk) มีผลต่อความยัง่ ยืนในการเปลี่ยน
มาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนซอร์ ส (OpenOffice.org)
ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าควรใช้
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร (เฉลี่ย
ระดับ 3.53 จาก 5) มากกว่าการใช้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ ซึง่ เป็ น
ผู้เ ชี่ ย วชาญจากภายนอกองค์ ก ร (เฉลี่ ย ระดับ 3.37 จาก 5) นอกจากนี ้
ผู้ ตอบแบบสอบถามบางส่ ว น ยั ง เห็ น ว่ า ควรใช้ พนั ก งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร เป็ นผู้นําการเปลี่ยนแปลง และเห็นว่าการใช้ ผ้ นู ําการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาจากภายนอกนัน้ เป็ นการสูญเสียค่าใช้ จ่าย
โดยไม่จําเป็ น
4
เพื่อนร่ วมงาน (มีอิทธิ พลต่อการใช้ งาน ปั จจัยนีม้ ีความสอดคล้ องกับรายงานการศึกษาหลายฉบับที่พบว่า เพื่อน
ซอฟต์ แ วร์ ข องบุค คลว่ า ควรใช้ หรื อ ไม่ ร่ วมงานมี อิ ทธิ พลต่อการใช้ ง านระบบ (ซอฟต์ แวร์ ) ของบุคคล ว่าควรใช้
ควรใช้ ซอฟต์แวร์ )
หรื อ ไม่ ค วรใช้ ระบบ (ซอฟต์ แ วร์ ) ดั ง กล่ า ว หรื อการที่ ผ้ ู ใช้ ใช้ ระบบ
(ซอฟต์แวร์ ) เพราะเพื่อนร่ วมงานจํานวนมากใช้ ระบบ (ซอฟต์แวร์ ) ดังกล่าว
( Venkatesh et al., 2003: 452)
5
ผู้บงั คับบัญชา
ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับ Venkatesh et al. (2003: 452) ซึง่ พบว่า ผู้ใช้
ใช้ งานระบบ (ซอฟต์แวร์ ) เนื่องจากผู้บงั คับบัญชา (Senior Management)
หรื อหัวหน้ างาน (Supervisor) ให้ คําแนะนําช่ วยเหลือในการใช้ ระบบ
(ซอฟต์แวร์ ) ดังกล่าว และผลการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
บางส่วนเห็นว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้ องเป็ นแบบอย่างในการใช้ งาน
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก

1.5 ความตังใจในการใช้
้
งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
มี ค วามสัม พัน ธ์ อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 กับ ความสํา เร็ จ ในมาใช้ ซ อฟต์ แวร์ ชุด
โปรแกรมสํา นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยพิ จารณาจากความพึงพอใจจากการใช้ ง าน
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ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว ซึ่งสอดคล้ องกับตัวแบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี
(UTAUT) (Venkatesh et al., 2003: 447) และตัวแบบ Technology Acceptance Model 3 (TAM3)
ที่ระบุว่าความตังใจในการใช้
้
งาน มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับพฤติกรรมในการใช้ งานซอฟต์แวร์ หรื อ
ระบบ (Venkatesh, V. and Bala, H., 2012)
1.6 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวกมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 กับความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
พิจารณาจากความพึงพอใจจากการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว สอดคล้ องกับตัวแบบการหลอมรวม
ทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (UTAUT) ซึ่งระบุว่าเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลต่อการให้ การสนับสนุนขององค์กรธุรกิจและโครงสร้ างพื ้นฐาน
เพื่อรองรับระบบ (ซอฟต์แวร์ ) (Venkatesh et al., 2003: 453) โดยอายุ และประสบการณ์ในการ
ใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งาน ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ฝงกั บ ความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า ว
ดังรายละเอียดในตารางที่ 50 อภิปรายผลปั จจัยของเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
ตารางที่ 50 อภิปรายผลปั จจัยของเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
ลําดับที่
ปั จจัย
1
มี แผนการเปลี่ ยนแปลงมา
ใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกที่ชดั เจน

2

พันธสัญญา และการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ผู้ ใ ช้ ใ น ก า ร นํ า
ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ด อ ท อ็ อ ก ม าใ ช้ ง าน ใ น
องค์กร

อภิปรายผล
ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับตัวแบบการบริ หารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ Kurt Lewin
(1947: 5-41, cited in Dennis and Wixom and Tegarden, 2008: 488) และบริ ษัท
โอเพนซอร์ สดิเวลอปเมนต์ จํากัด (2553ค) ที่ระบุว่าองค์กรจะต้ องมีการจัดทําแผนการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส โดยใช้
การบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลง เพื่ อจัดการความเสี่ยงที่ จะเกิ ดขึน้ โดยเฉพาะที่ ทราบว่า
จะต้ องเกิดขึ ้น เพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงดําเนินไปโดยกระทบต่องานขององค์กรน้ อยที่สดุ
และการเปลี่ยนแปลงนัน้ ดํารงอยู่อย่างยัง่ ยืน
ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับแนวคิดตัวแบบการเปลี่ยนแปลงองค์กร 8 ประการให้ ประสบ
ความสําเร็ จของ จอห์น พ. คอทเตอร์ (Kotter, 2002) ซึง่ พบว่า พันธสัญญาและการมีส่วน
ร่ วมของบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความสําเร็ จในการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้ างทีมงาน
ให้ เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง (Build the Guiding Team) การจัดคนให้ ถกู กับงาน
มีพนั ธสัญญาที่พร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทังสอดคล้
้
องกับรายงานการศึกษาของ
Karjalainen (2010: 189) ซึ่งพบว่าปั จจัยด้ านการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในองค์กรใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Participation of organization's members in the
innovation process) มีผลต่อความยั่งยืนในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนซอร์ ส (OpenOffice.org)
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อภิปรายผล
3
การมอบอํ า นาจที่ ชั ด เจนให้ ผู้ นํ า การ ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับ Dennis and Wixom and Tegarden (2008:
เปลี่ยนแปลง
495) ซึ่งระบุว่าการมอบหมายงาน หรื อหน้ าที่ หรื ออํานาจในการตัดสินใจ
ใดๆ อย่างเป็ นทางการแก่ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลง ในการดําเนินการเปลี่ยนมา
ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจให้ ประสบ
ความสําเร็ จ เนื่องจากผู้นําการเปลี่ยนส่วนใหญ่จะไม่มีอํานาจในการสัง่ การ
หรื อตัดสินใจใดๆ ที่ชดั เจน องค์ กรจึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องมอบอํานาจ
หน้ าที่ ขอบเขตการดํ า เนิ น งาน ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจนแก่ ผ้ ู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง
4
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ ม ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับตัวแบบการเปลี่ยนแปลงองค์กร 8 ประการให้
การใช้ งานซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม ประสบความสําเร็ จของจอห์ น พ. คอทเตอร์ ซึ่งพบว่า การสื่อสารเป็ นสิ่งที่
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไปยัง จําเป็ นอย่างยิ่งสําหรั บการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ การสื่อสารจะต้ องง่ายต่อ
การเข้ าใจและเข้ าถึง ดึงดูดใจ ตอบสนองต่อความต้ องการของบุคลากรใน
ผู้ใช้ อย่างต่อเนื่อง
องค์ กร การสื่อสารจะทํ าให้ คนในองค์ กรยอมรั บเทคโนโลยี มากกว่าการ
ต่อต้ าน (Kotter, 2002) และ สัมพันธ์ ระรื่ นรมย์ (2553) ได้ ระบุว่าการ
สื่อสารการดําเนินงาน การส่งเสริ มการใช้ งานที่เกี่ยวข้ องกับซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกไปยังบุคลากรขององค์กรธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง มีความสําคัญในการที่องค์กรจะเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้ ประสบความสําเร็จ
5
การประเมิ น แต่ ล ะลั ก ษณะงานว่ า ปั จจัยนี ม้ ี ความสอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ Karjalainen (2010:
สามารถนํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม 189) ซึ่ง พบว่าปั จ จัย ด้ า นการประเมิ น ความสามารถของซอฟต์ แ วร์ ก่ อ น
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ นํามาใช้ งานจริ ง (Performance evaluation of the innovation's actual
ทดแทนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน use) มี ผ ลต่ อ ความยั่ ง ยื น ในการเปลี่ ย นมาใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
เดิมที่ใช้ อยู่ได้ หรื อไม่
สํานักงานโอเพนซอร์ ส (OpenOffice.org) และสอดคล้ องกับ บริ ษัท โอเพน
ซอร์ สดิเวลอปเมนต์ จํากัด (2554: 2) ที่ระบุว่ากระบวนการประเมินดังกล่าว
จะทําให้ ทราบถึงบุคลากรที่ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกได้ เพราะหากไม่ทําการประเมิน แต่ทํา
การถอนซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานเดิมที่ผ้ ใู ช้ ใช้ อยู่ บุคลากรเหล่านัน้
จะไม่สามารถทํางานได้ ซึง่ จะสร้ างความเสียหายและข่าวร้ าย และรายงาน
ของ SCAI Systemberatung & Software-Entwicklung GmbH (2011) ที่
ระบุว่า การวิเ คราะห์ เ อกสารและสารสนเทศของผู้ใ ช้ ทัง้ หมดว่ าสามารถ
เปลี่ยนไปใช้ กับซอฟต์ แวร์ ฯ ได้ หรื อไม่ จากนัน้ จึงทําการระบุประเด็นที่ยัง
เป็ นปั ญหา แนวทางแก้ ไข คํานวณระยะเวลาที่จะใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาและ
ระยะเวลาในการเปลี่ยนไปใช้ ซอฟต์แวร์ ฯ หากปราศจากการประเมินผลใน
ขั น้ ตอนนี ้ จะทํ า ให้ เกิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง ขึ น้ ตามมาในขั น้ ตอนของการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง (Deployment) (Hitachi Consulting, 2010: 8)
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7

8

ปั จจัย
การจัด ทํ า เอกสารคู่มื อ แนะนํ า
การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํ า นั ก ง า น โ อ เ พ น อ อ ฟ ฟิ ศ
ดอทอ็อก

อภิปรายผล
ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับ Open Source Maturity Model (Navica; สํานักงาน
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ, 2549: 18) ที่กําหนดให้ ปัจจัยด้ านการ
จัดทําเอกสารคู่มือ เป็ นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินความสมบูรณ์ พร้ อมในการนํา
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ งานในองค์กรให้ ประสบความสําเร็ จ ซึ่งสอดคล้ องกับ
รายงานการศึกษาหลายฉบับที่พบว่า การจัดให้ มีแหล่งความรู้ ที่จําเป็ นในการใช้
งานระบบ (ซอฟต์ แ วร์ ) จะช่ ว ยให้ ผู้ ใช้ ใช้ งานระบบ (ซอฟต์ แ วร์ ) ง่ า ยขึ น้
(Venkatesh et al., 2003: 454) และผลการศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นด้ วยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยระดับ 3.72 จาก 5) กับการจัดทําคู่มือ
แนะนําการใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
การฝึ กอบรมการใช้ งาน
ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับ Dennis and Wixom and Tegarden (2008: 502ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
503) ที่ระบุวา่ การที่จะเสริ มสร้ างให้ ผ้ ใู ช้ ยอมรับระบบ (ซอฟต์แวร์ ) ใหม่นนั ้ จําเป็ น
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ที่จะต้ องทําการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มทักษะที่จําเป็ นต่อการใช้ งานระบบ (ซอฟต์แวร์ )
ดอทอ็อกแก่บคุ ลากร ทังก่
้ อน
ใหม่ ทังนี
้ ้ การฝึ กอบรมควรมุ่งไปที่สิ่งที่ผ้ ใู ช้ แต่ละคน จําเป็ นต้ องใช้ เท่านัน้ (User
และหลังการเปลี่ยนมาใช้
needs to do) มิใช่การฝึ กอบรมว่าระบบ (ซอฟต์แวร์ ) สามารถทําอะไรได้ บ้าง และ
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้ วยระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยระดับ 3.98 จาก
5) กั บ การฝึ กอบรมการใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก แก่บคุ ลากร ทังก่
้ อนและหลังการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
การจัดให้ มีบริ การให้ คําแนะนํา ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ Venkatesh et al. (2003:
ช่วยเหลือแก่บคุ ลากรเมื่อมี
454) ซึ่งระบุว่า การให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่ผ้ ใู ช้ เป็ นการเฉพาะโดยบุคคล หรื อ
ปั ญหาจากการใช้ งานซอฟต์แวร์ กลุ่มบุคคล ในการใช้ งานระบบ (ซอฟต์ แวร์ ) นัน้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ
ชุดโปรแกรมสํานักงาน
(ซอฟต์แวร์ ) กิจกรรมการสนับสนุนด้ านระบบ จึงเป็ นกิจกรรมภายหลังการติดตัง้
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
ระบบ หรื อซอฟต์แวร์ ใหม่ (Post-Implementation Activities) เป็ นกิจกรรมเพื่อ
รั กษาการเปลี่ยนแปลงให้ คงอยู่ต่อไป ภายหลังจากที่ ผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลง
มาแล้ ว ซึง่ ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ มี
บุคลากรและหน่วยสนับสนุนที่สามารถตอบสนอง และช่วยแก้ ไขปั ญหาได้ อย่าง
รวดเร็ ว ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แก้ ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในส่วนที่ยงั
มีปัญหา ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ Karjalainen (2010: 189) ซึ่ง
พบว่าปั จจัยด้ านระดับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น (Degree of
re-invention) มี ผ ลต่ อ ความยั่ง ยื น ในการเปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนซอร์ ส (OpenOffice.org)
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ตารางที่ 50 (ต่อ) อภิปรายผลปั จจัยของเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก
ลําดับ
ปั จจัย
อภิปรายผล
ที่
9
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการนํ า ปั จจัยนี ้มีความสอดคล้ องกับ Dennis and Wixom and Tegarden (2008:
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน 504-509) ซึ่งระบุว่าการติดตามและประเมินผล เป็ นกิจกรรมภายหลังการ
ออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน
ติดตังระบบใหม่
้
มีเป้าหมายเพื่อประเมินความสําเร็ จของระบบ หรื อซอฟต์ที่
นํามาติดตังใช้
้ งานใหม่ ซึ่งจะทําให้ ทราบว่ามีส่วนใดที่จําเป็ นต้ องได้ รับการ
ปรับปรุงเพื่อให้ ระบบ หรื อซอฟต์แวร์ สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น และสอดคล้ องกับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ที่เห็นด้ วยระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ยระดับ 3.91 จาก 5) กับการติดตามและประเมินผล การ
นําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน
10 การสนับสนุนจากภาครัฐให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ปั จ จัย นี ม้ ี ค วามสอดคล้ อ งกั บ รายงานผลที่ สํ า คัญ สํ า รวจการมี ก ารใช้
ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553 ของ
ดอทอ็อก
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2554: 34) พบว่า “…สถานประกอบการที่ต้องการ
ให้ ภาครัฐช่วยเหลือด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...โดยต้ องการ
ให้ ช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งที่ สํ า คัญ ๆ ได้ แก่ ให้ การอบรมการใช้ ไอซี ที ใ ห้ แก่
ภาคเอกชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย...” และจากการศึกษาเอกสาร พบว่า
หลายประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการนํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรม
สํานัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ สมาใช้ งาน
ล้ วนเกิดจากการขับเคลื่อนโดยรัฐบาลเป็ นสําคัญ (ING and THOMAS,
2010: 3-5)
การศึกษาในครัง้ นี ้ ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ที่เห็นด้ วยระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ยระดับ 3.90 จาก 5) กับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ ใช้
ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก เช่ น การจัด
ฝึ กอบรมโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย การส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ ามาให้ คําแนะนํา ส่งเสริ ม
ให้ องค์ ก รเปลี่ ย นมาใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก

2. ปั ญหา หรื อข้ อสังเกตจากการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1 ความไม่แน่นอนและต่อเนื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สในระดับนโยบายของประเทศ และของโลก
ทําให้ องค์กรธุรกิจขาดความมัน่ ใจ ในการที่จะนําซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวมาใช้ งาน เนื่องจากเกรงว่าเมื่อ
เปลี่ยนมาใช้ งานแล้ ว จะไม่มีหน่วยงานสนับสนุน (Support)
2.2 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ได้ ปรับแล้ ว (Adjusted R2) ของการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ เชิงซ้ อนในการวิจัยครั ง้ นี ้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.119 ถึง 0.579 หรื อ ร้ อยละ 11.90 ถึง
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ร้ อยละ 57.90 ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกับงานวิจยั หลายฉบับที่ใช้ ตวั แบบการหลอมรวมทฤษฎีการยอมรับ
และการใช้ เทคโนโลยี (UTAUT) มาใช้ เป็ นกรอบในการวิจยั ทางด้ านสังคมศาสตร์ (Abdelwahab,
2009: 101; Thanaporn Sundaravej, 2007: 10)
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้
ในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็จ
จากการวิจยั ในครัง้ นี ้ พบปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศในองค์กรธุรกิจ ทังโดยตรง
้
และโดยอ้ อม ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยเรี ยงตามลําดับความสําคัญ ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 51 ลําดับความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จของการเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศในองค์ กรธุรกิจ ทัง้ โดยตรง และโดยอ้ อม ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ลําดับ
ความสําคัญ

ปั จจัย

สัมประสิทธิ์
ความถดถอย

1

อิทธิพลทางสังคม (SI)**
ความสมัครใจในการใช้ งาน (Voluntariness of Use)***
ความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก*
ความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ (PE)**
ความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ องทุ่มเทลงไปในการใช้ งาน
ซอฟต์แวร์ (EE)**
เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (FC)*

0.153
0.740
0.621

2
3
4
5

ค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจที่ได้ ปรับ
แล้ ว (Adjusted R2)
0.579

ค่า
p

0.428

0.001
0.000
0.000

0.808
0.566

0.262
0.171

0.000
0.000

0.477

0.119

0.000

* เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก (เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจจากการใช้ งานซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว)
** เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับตัวแปรความตังใจในการใช้
้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
*** เป็ นปั จจัยแฝง
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จากปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จของการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศในองค์กรธุรกิจ ทังโดยตรง
้
และโดยอ้ อม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถให้
ข้ อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ในการนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมา
ใช้ ในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็จ (Road map) โดยองค์กรธุรกิจควรคํานึงถึงปั จจัย ดังนี ้
1) การเตรี ยมการก่อนการเปลี่ยนแปลง
1.1) ผู้บริ หารระดับสูง และผู้บงั คับบัญชาของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ควรให้ การ
สนับสนุนอย่างจริ งจังในการที่จะนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้
งาน
1.2) ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐเกี่ยวกับการนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก เช่ น การจัดฝึ กอบรมโดยไม่คิดค่า ใช้ จ่า ย การส่ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า มาให้
คําแนะนํา ส่งเสริ มให้ องค์กรเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
1.3) การแต่งตังผู
้ ้ นําการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือ โดยการใช้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลงที่
น่าเชื่อถือซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร พร้ อมมอบอํานาจที่ชดั เจนให้ ผ้ นู ําการเปลี่ยนแปลง
1.4) จัดทําแผนการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก (OOo Migration Plan) ขององค์กรให้ ชัดเจน และประกาศให้ บุคลากรในองค์กรที่
เกี่ยวข้ องทังหมดได้
้
รับทราบ รวมทัง้ อธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้ รับ โดยเฉพาะประเด็นการลดการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และลดค่าใช้ จ่ายด้ านซอฟต์แวร์ รวมถึงประโยชน์อื่นใด ให้ สอดคล้ องกับมุมมองที่
บุคลากรแต่ละกลุม่ ให้ ความสําคัญตามตารางที่ 52
1.5) ประเมิ น แต่ล ะลัก ษณะงานว่า สามารถนํ า ซอฟต์ แ วร์ ดัง กล่า ว มาใช้ ท ดแทน
ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานเดิ ม ที่ ใ ช้ อ ยู่ไ ด้ หรื อ ไม่ หากได้ จึ ง ทํ า การถอนซอฟต์ แ วร์ ชุ ด
โปรแกรมสํานักงานเดิม และนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาติดตัง้
ใช้ งาน
1.6) ปรั บปรุ งและพัฒนาความสามารถของชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ให้ รองรับลักษณะงานในองค์กร ความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ อื่นภายในองค์กร ความเข้ า
กัน ได้ กับ รู ป แบบเอกสารชุด โปรแกรมสํ า นัก งานอื่ น ความเข้ า กัน ได้ กับ ซอฟต์ แ วร์ ข ององค์ ก ร
ภายนอก/บริ ษัทคู่ค้า มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ รวมทัง้ ปรับปรุ งให้ ซอฟต์แวร์ ฯ มีความง่ายในการ
ใช้ งาน (หากสามารถทําได้ ) หรื อใช้ กลไกที่ทําให้ ผ้ ใู ช้ ใช้ งานซอฟต์แวร์ ได้ ง่ายขึ ้น เช่น การสร้ าง
เทมเพลต การเลือกใช้ สไตล์ Macro เป็ นต้ น
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1.7) จัดให้ มีสื่อที่ง่ายในการเรี ยนรู้การใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก โดยสอดคล้ องกับความต้ องการของบุคลากรในองค์กร
2) การดําเนินการระหว่างการเปลี่ยนแปลง
2.1) กําหนดนโยบายบังคับให้ บคุ ลากรเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก พร้ อมทัง้ เสริ มสร้ างให้ บคุ ลากรในองค์กรเกิดความสมัครใจในการใช้ งาน
โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ การสนับสนุนอย่างจริ งจังและต่อเนื่องในกระบวนการเปลี่ยนมา
ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
2.2) ใช้ ผ้ บู งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานของบุคลากรทุกระดับ เป็ นกลไกสําคัญใน
กํ ากับ ดูแล ชักจูง หรื อชี แ้ นะให้ บุคลากรด้ วยกันเองหันมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
2.3) ฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกแก่
บุคลากร
2.4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไปยังผู้ใช้ อย่างต่อเนื่อง
2.5) จัดทําเอกสารคู่มือแนะนําการใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
2.6) สร้ างพันธสัญญา และการมีส่วนร่ วมของผู้ใช้ ในการนําซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งานในองค์กร โดยจะต้ องดําเนินการอย่างจริ งจัง ทัว่ ถึง
และต่อเนื่อง
3) การดําเนินการภายหลังการเปลี่ยนแปลง
3.1) จัดให้ มีบริ การให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บุคลากร เมื่อมีปัญหาจากการใช้ งาน
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ที่เพียงพอ และสามารถสนองตอบความ
ต้ องการของผู้รับบริ การได้ อย่างรวดเร็ ว
สอดคล้ องและเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 53
3.2) ฝึ กอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกแก่
บุคลากรหลังการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว (ทังในส่
้ วนของการฝึ กทบทวน และฝึ กอบรมแก่
บุคลากรใหม่)
3.3) ติดตามและประเมินผลการนําซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมาใช้ งาน โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ ไข
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ตารางที่ 52 รู ป แบบการนํ า เสนอถึ ง ประโยชน์ ที่ อ งค์ ก รจะได้ รั บ จากการนํ า ซอฟต์ แ วร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งาน โดยจัดลําดับความสําคัญของประโยชน์
ตามตําแหน่งงาน
ลําดับความสําคัญโดยเรี ยงลําดับจากสําคัญมากไปสําคัญน้ อย (1-4)
ลําดับที่

1
2

ตําแหน่งงาน

ผู้บริ หารระดับสูง
ผู้บริ หารระดับกลาง
หัวหน้ าแผนก/
3
หัวหน้ างาน
4
เจ้ าหน้ าที่
5
อื่นๆ1
ความสําคัญในภาพรวม

ลดค่าใช้ จ่ายด้ าน
ซอฟต์แวร์ ขององค์กร เมื่อ
เปลี่ยนมาใช้
OpenOffice.org ทดแทน
ซอฟต์แวร์ ที่มีลิขสิทธิ์

ลดค่าใช้ จ่ายด้ าน
ซอฟต์แวร์ ขององค์กร
เมื่ออัพเกรดเวอร์ ชนั
OpenOffice.org

ลดการละเมิด
ลิขสิทธิ์

สร้ างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่องค์กร

1
2
3

1
4
4

1
1
1

2
3
2

2
3
2

4
4
3

1
1
1

3
2
4

จากตารางที่ 52 องค์กรธุรกิจสามารถใช้ ประเด็นของประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับจากการนํา
ซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อ กมาใช้ งาน ซึ่ง จัดลํ า ดับ ความสํ า คัญ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งงานแล้ ว ไปใช้ ในการนําเสนอกับบุคลากร
แต่ ล ะตํ า แหน่ ง งานว่ า ควรจะเน้ น ความสํ า คัญ ในประเด็น ใดเพื่ อ ให้ บุค ลากรทุก ตํ า แหน่ ง เห็ น
ความสําคัญของการนําซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งานใน
องค์กรธุรกิจ

1

อื่นๆ ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุง, ช่างบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ,
ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่สว่ นกลางฝ่ าย,
Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8,
วิทยากร ระดับ 10, วิชาการ ระดับ 11

ตําแหน่งงาน

2

2
2
2
2
2
2

2
6
8
6
5
5

จัดเจ้ าหน้ าที่ไป
ให้ คําแนะนําถึง
โต๊ ะทํางาน

2
4
3
3
3
3

2
5
5
5
3
4

3
7
6
6
4
7

3
9
9
8
7
9

4
3
4
4
6
6

4
8
7
7
8
8

การจัดประชุม/
ฟอรัม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใน
การใช้
OpenOffice.org

1
1
1
1
1
1

การปรับปรุง
ซอฟต์แวร์
OpenOffice.org
ในส่วนที่ผ้ ใู ช้ สว่ น
ใหญ่เห็นว่ามี
ปั ญหามาก

อื่นๆ ได้ แก่ พนักงาน, พนักงานธุรการ, พนักงานซ่อมบํารุง, ช่างบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า, ลูกจ้ างธุรการ, เลขานุการ, ธุรการจ้ างเหมา, พนักงานปฏิบตั ิการ, ลูกจ้ าง, ลูกจ้ างสหกรณ์ การ
เคหะแห่งชาติ, เจ้ าหน้ าที่สว่ นกลางฝ่ าย, Programmer, ผู้ช่วยไอที, วิศวกร, พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 3, วิศวกร ระดับ 7, วิทยากร ระดับ 8, วิทยากร ระดับ 10, วิชาการ
ระดับ 11

1
ผู้บริ หารระดับสูง
2
ผู้บริ หารระดับกลาง
หัวหน้ าแผนก/หัวหน้ างาน
3
4
เจ้ าหน้ าที่
5
อื่นๆ2
ลําดับความสําคัญในภาพรวม

ลําดับที่

จัดทําคูม่ ือ
แนะนําการใช้
งาน
OpenOffice.org

ลําดับความสําคัญโดยเรี ยงลําดับจากสําคัญมากไปสําคัญน้ อย (1-9)
บริ การตอบ
บริ การตอบ
บริ การตอบ
บริ การตอบ
การจัดทําคําถามที่
คําถาม/ให้
คําถาม/ให้
คําถาม/ให้
คําถาม/ให้
ถามบ่อย (FAQs)
คําแนะนําทาง คําแนะนําทาง คําแนะนําทาง คําแนะนําทาง
เผยแพร่ ทาง
โทรศัพท์
อีเมล
กระดานสนทนา ระบบสนทนา
เว็บไซต์/
(Web board) ออนไลน์ (Chat)
อินทราเน็ต

ตารางที่ 53 รูปแบบการจัดให้ มีบริการ (Support) ให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บคุ ลากรเมื่อมีปัญหาในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก โดยจัดลําดับความสําคัญของรูปแบบการบริการตามตําแหน่งงาน
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จากตารางที่ 53 องค์กรธุรกิจสามารถใช้ การจัดลําดับความสําคัญของรู ปแบบบริ การ
ให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่บุคลากร เมื่อมีปัญหาในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ซึง่ จัดลําดับความสําคัญตามผลการศึกษาของบุคลากรในแต่ละตําแหน่ง
งานแล้ ว ไปใช้ ในการจัดบริ การให้ คําแนะนําช่วยเหลือให้ สอดคล้ องกับบุคลากรแต่ละตําแหน่งงาน
เพื่อให้ การนําซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกมาใช้ งานในองค์กรธุรกิจ
ประสบความสําเร็จ
ตัวแบบความสําเร็ จในการนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
หรื อ Apache OpenOfficeTM ในปั จจุบัน (พ.ศ. 2555) มาใช้ งานในองค์ กรธุรกิจให้ ประสบ
ความสําเร็ จ ตามผลการวิจัยนี ้ สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ กับซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนซอร์ สอื่น ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน เช่น ชุดโปรแกรมสํานักงาน LibreOffice.org แต่ตวั แบบ
ดังกล่าวอาจมีข้อจํากัดหรื อขอบเขต คือ ไม่สามารถนําไปใช้ กบั ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สประเภทอื่นๆ
เช่น ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สระบบบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร (OSS ERP) ระบบธุรกิจ
อัจฉริ ยะ (OSS BI) เนื่องจากตัวแบบการนํามาใช้ งานในองค์กรธุรกิจให้ ประสบผลสําเร็ จ อาจจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะและบริ บทการใช้ งานของซอฟต์แวร์ แต่ละประเภท
2. ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
จากผลการศึกษาในครั ง้ นี ้ พบว่า ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ยังมีความจําเป็ นต้ องเพิ่มเติมคุณสมบัติ หรื อคุณลักษณะที่สําคัญ ตามผลการศึกษาของ
ตัวแปรความคาดหวังด้ านความสามารถของซอฟต์แวร์ และความพยายามที่ผ้ ใู ช้ คาดว่าจะต้ อง
ทุ่มเทลงไปในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ซึง่ มีความสัมพันธ์ตอ่ ความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์
ดัง กล่า วในองค์ ก รธุ ร กิ จ โดยสามารถนํ า มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ดังนี ้
2.1 พัฒนาความสามารถของชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกให้ รองรับ
ลักษณะงานที่ทําอยูข่ ององค์กร หรื อผู้ใช้
2.2 พัฒนาความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ อื่นภายในองค์กร เช่น ความสามารถในการ
ทํางานร่ วมกับระบบสารสนเทศที่สําคัญขององค์กร เช่น ระบบบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร
(ERP) หรื อระบบบริ หารจัดการเนื ้อหาขององค์กร (ECM) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 พัฒนาความเข้ ากันได้ กบั รูปแบบเอกสารชุดโปรแกรมสํานักงานอื่น
2.4 พัฒนาความเข้ ากันได้ กบั ซอฟต์แวร์ ขององค์กรภายนอก/บริษัทคูค่ ้ า
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2.5 พัฒนาให้ มีความง่ายในการใช้ งาน และการเรี ยนรู้ยิ่งขึ ้น
3. ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการนํ าซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อกมาใช้ ในระดับประเทศ
จากผลการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้ วยในระดับมาก ด้ าน
ความต้ องการสนับสนุนจากภาครัฐให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
เช่น การจัดฝึ กอบรมโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย การส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ ามาให้ คําแนะนํา ส่งเสริ มให้ องค์กร
เปลี่ ย นมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ก ารนํ า
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอื่น
ใดที่พฒ
ั นาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว เช่น LibreOffice, Apache OpenOfficeTM มาใช้ งานใน
ระดับประเทศ อันจะเป็ นการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในภาพรวม และลดค่าใช้ จ่ายด้ าน
ซอฟต์ แ วร์ ข องประเทศ รั ฐ ควรสนับ สนุน การดํ า เนิ น การจัดฝึ กอบรมโดยไม่คิ ดค่า ใช้ จ่ า ย การ
สนับสนุนมาตรการทางด้ านภาษี แก่ องค์ กรธุรกิจที่ นําซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
ออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํา นัก งานอื่ นใดที่ พัฒ นาต่อยอดจากซอฟต์ แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก มาใช้ งานในระดับองค์กร โดยให้ นําค่าใช้ จ่ายใน
การฝึ กอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว มาหักลดหย่อนภาษี ได้
รวมทัง้ การส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ ามาให้ คําแนะนํา ส่งเสริมให้ องค์กรธุรกิจเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
ข้ างต้ น
4. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
4.1 ควรมีการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาออกเป็ นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มผู้บริ หาร
กลุ่มบุคลากรทั่วไป ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ได้ มุมมองปั จจัยความสําเร็ จของการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ ในแต่ละกลุม่ ตัวอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
4.2 ควรมีการขยายกลุ่มการศึกษาปั จจัยความสําเร็ จของการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ ในหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทัว่ ไป
4.3 การศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ถึงปั จจัยที่มีผลต่อความตังใจในการยอมรั
้
บ หรื อ
เปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศของผู้ใช้
4.4 ควรมีการศึกษาต่อเนื่องในระยะยาว เช่น ก่อนเปลี่ยน ช่วงเปลี่ยน และหลังการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อค้ นหาความสําเร็ จในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพน
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ออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กร เพื่อนําไปเป็ นตัวแบบในการเปลี่ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว ให้ ประสบ
ความสําเร็จอย่างยัง่ ยืนในองค์กรต่างๆ ทังภาครั
้
ฐ และภาคประชาชนต่อไป
บทนี ้เสนอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแบบการเปลี่ยนมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จที่ได้
จากการศึกษาในครัง้ นี ้ ซึ่งพบว่าเป็ นไปตามกรอบแนวคิดการวิจยั ที่ดดั แปลงมาจากตัวแบบการ
หลอมรวมทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003: 447)
ยกเว้ นปั จจัยแฝง เพศ อายุ ประสบการณ์ ในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน ซึ่งไม่มี
ความสัม พัน ธ์ แ ฝงตามสมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่า ความสํ า เร็ จ ในการเปลี่ ย นมาใช้
ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ ไม่ขึ ้นอยู่กับเพศ อายุ
และประสบการณ์ในการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน ซึง่ เป็ นโอกาสในการส่งเสริ มการ
นํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ กมาใช้ ใ นองค์ ก รธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
การนํ า ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก หรื อ ซอฟต์ แ วร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานอื่นใดที่พฒ
ั นาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานที่เป็ นโอเพนซอร์ ส และฟรี แวร์ เช่น
LibreOffice, Apache OpenOfficeTM หรื อซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สอื่นใด มาใช้ งานในองค์กรธุรกิจ
ตลอดจนหน่วยงานภาครั ฐและภาคประชาชน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของซอฟต์ แวร์
ดังกล่าวกับลักษณะงาน จะช่วยลดอัตราการใช้ ซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศไทยโดยรวม
ได้ ตํ่าลงอย่างต่อเนื่ อง แม้ ที่ผ่านมาอัตราการใช้ ซอฟต์ แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ของประเทศไทยจะมี
แนวโน้ มลดลงทุกปี แต่ก็ยงั คงอยู่ในอัตราที่สงู ซึง่ ข้ อมูล ณ พ.ศ. 2553 อยู่ที่ ร้ อยละ 73 ซึง่ ลดลง
จากร้ อยละ 75 เมื่อพ.ศ. 2552 แต่ทําอย่างไรประเทศไทย จึงจะสามารถลดอัตราการละเมิด
ลิขสิท ธิ์ ซอฟต์ แวร์ ลงได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 เพื่ อรองรั บการเข้ าสู่เศรษฐกิ จแบบสร้ างสรรค์ ต าม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทังการเข้
้
าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ใน พ.ศ. 2558 ต่อไป
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ภาคผนวก ก ข้ อมูลพืนฐานเกียวกับองค์ กรธุรกิจทีศึกษา
1. การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) (Electricity Generating Authority of Thailand)
ประเภท : รัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน
จํานวนพนักงานทีใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (โดยประมาณ) :
10,000 คน
ลักษณะการดําเนินงานขององค์กรโดยย่อ : จัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยการผลิตและ
จําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้ แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้ พลังงานไฟฟ้า
รายอืนตามทีกฎหมายกําหนด รวมทังประเทศใกล้
9
เคียง และดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องทางด้ าน
พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนงานอืนๆ ทีส่งเสริ มกิจการของ กฟผ. โดยมีนโยบายหลัก คือ การผลิตไฟฟ้า
ให้ เพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน มีระบบไฟฟ้าทีมันคงเชือถือได้ และราคาเหมาะสม1
2. การเคหะแห่ งชาติ (National Housing Authority)
ประเภท : รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ สังกัดกระทรวงพลังงาน
จํานวนพนักงานทีใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (โดยประมาณ) :
2,000 คน
ลักษณะการดําเนินงานขององค์กรโดยย่อ : จัดให้ มีเคหะเพือให้ ประชาชนได้ มีทีอยู่อาศัย การ
ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรื อแก่บคุ คลผู้ประสงค์
จะร่ วมดําเนินกิ จ การกับ กคช.ในการจัดให้ มีเ คหะขึน9 เพือให้ ประชาชนเช่า เช่าซื อ9 หรื อซื อ9 การ
ประกอบธุรกิจเกียวกับการก่อสร้ างอาคารหรื อจัดหาทีดิน การปรับปรุงรื อ9 หรื อย้ ายแหล่งเสือมโทรม
เพื อให้ มีส ภาพการอยู่อาศัยสิงแวดล้ อม เศรษฐกิ จ และสัง คมดี ขึน9 การประกอบธุรกิ จการอื นที
สนับสนุนหรื อเกียวเนืองกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น2

1

วิกิพีเดีย. การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย [ออนไลน์]. 2553. แหล่งทีมา: http://th.wikipedia.org/wiki/
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย/ [25 ธันวาคม 2553]
2
การเคหะแห่งชาติ. วัตถุประสงค์ในการจัดตังตามพระราชบั
9
ญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 [ออนไลน์].
2553. แหล่งทีมา: http://www.nha.co.th/main.php?filename=history/ [25 ธันวาคม 2553]
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3. บริษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จํากัด (มหาชน) (S&P Syndicate Public Company Limited)
ประเภท : สถานประกอบการ ประเภทการผลิต
จํานวนพนักงานทีใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (โดยประมาณ) :
1,000 คน
ลักษณะการดําเนินงานขององค์กรโดยย่อ : ประกอบธุรกิจร้ านอาหารและร้ านเบเกอรี รวมทัง9
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชือ เอส แอนด์ พี ได้ แก่ (1) ร้ านอาหารและร้ านเบเกอรี ในประเทศ โดย
เปิ ดดําเนินการสาขาร้ านอาหารและสาขาร้ านเบเกอรี ทัวประเทศ (2) ร้ านอาหารในต่างประเทศ
โดยเปิ ดดําเนินการสาขาร้ านอาหารไทยในต่างประเทศ (3) ผลิตและจําหน่ายสินค้ าอืนๆ ได้ แก่
การผลิ ตและจํ าหน่ายสิ นค้ าเบเกอรี อาหารสํ าเร็ จ รู ปแช่แข็ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ ไ ส้ กรอกและแฮม เส้ น
พาสต้ า และสี กลิน ทีใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร (4) บริ การอืนๆ ได้ แก่การให้ บริ การทีเกี ยวเนือง
อืนๆ เช่น บริ การจัดส่งอาหารถึงบ้ าน และ บริ การรับจัดเลี 9ยงนอกสถานที โดยมีโรงงานทังหมด
9
4 แห่ง
แบ่งเป็ นโรงงานผลิตเบเกอรี จํานวน 3 แห่ง และโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง 1 แห่ง ได้ แก่ (1) โรงงาน
สุขมุ วิท 62 (2) โรงงานบางนา กม. 23.5 (3) โรงงานทีเชียงใหม่ และ (4) โรงงานลาดกระบัง3
4. บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จํากัด (DHA Siamwalla Co.,Ltd.)
ประเภท : สถานประกอบการ ประเภทธุรกิจการผลิต
จํานวนพนักงานทีใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (โดยประมาณ) :
1,000 คน
ลักษณะการดําเนินงานขององค์กรโดยย่อ : ดําเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและผู้แทนจําหน่ายสินค้ า
เครื องเขียน กระดาษ วัสดุอปุ กรณ์สํานักงานและช่างเขียน เช่น แฟ้ม ตราช้ าง, ปากกาครอส, สมุด
ฉี ก, สีมาสเตอร์ อาร์ ต เป็ นต้ น มีโรงงานในประเทศไทยทังหมด
9
3 แห่ง และเป็ นบริ ษัทเครื องเขียน
ไทยแห่งแรกทีได้ รับสัญลักษณ์ ISO9001-2000 ครอบคลุมทังองค์
9 กร นอกจากนี 9บริ ษัท ยังได้ ขยาย
ธุรกิจไปสู่ธุรกิจ IT โดยแยกหน่วยธุรกิจใหม่คือ ICE (IT Cutting Edge) Solution ให้ บริ การธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ แบบ OpenSource และเป็ นผู้พฒ
ั นาระบบการสือสารภายในองค์กร รวมทังเป็
9 นผู้นํา
ทางด้ าน Security, Storage, Back up4

3

S&P Syndicate Public Company Limited. Business overview of the Company and its subsidiaries [Online].
2010. Available from: http://www.sandp.co.th/profile.php [2010, December 13]
4
บริ ษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จํากัด. ประวัตบิ ริ ษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จํากัด [ออนไลน์] 2553. แหล่งทีมา:
http://www.dhas.com/main/frontend/profile/display/type/Profile/page/2/ [25 ธันวาคม 2553]
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5. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (Thai Life Insurance Co., Ltd.)
ประเภท : สถานประกอบการ ประเภทธุรกิจทางการค้ าและธุรกิจทางการบริ การ
จํานวนพนักงานทีใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (โดยประมาณ) :
10,000 คน
ลักษณะการดํ าเนิ นงานขององค์กรโดยย่อ : ดํ าเนิ นกิ จการประกันชี วิต ประกันภัย ประกัน
สุขภาพ และบริ การด้ านออมเงิ นออมทรั พย์ เพื อสร้ างฐานชี วิตที ดีใ ห้ คนไทย ให้ ชีวิตมันคงด้ วย
แผนการออมเงินออมทรัพย์ ได้ รับการคุ้มครองมีหลักประกันในทุกด้ านทังการประกั
9
นชีวิต ประกัน
สุขภาพ และประกันภัยต่างๆโดยให้ บริ การแก่ทงลู
ั 9 กค้ าบุคคล และลูกค้ าองค์กร มีสาขาครอบคลุม
ทัวประเทศในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาค
ตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ 5

5

บริ ษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด. รู้จกั ไทยประกันชีวิต [ออนไลน์]. 2553. แหล่งทีมา: http://www.thailife.com/
บริ ษัทคนไทยเพือคนไทย/วิสยั ทัศน์-และพันธกิจ/ [25 ธันวาคม 2553]
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ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ นิสิต
รวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถาม
1. การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) (Electricity
Electricity Generating Authority of Thailand)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 02-2541824
2541824

13 กรกฎาคม 2554
เรื อง ขอความอนุเคราะห์ให้ นิสิตทําการรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถาม
เรี ยน ผู้วา่ การการไฟฟ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
สิงทีส่งมาด้ วย แบบสอบถามเพือการวิจยั จํานวน 200 ชุด
ด้ วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ กําหนดให้ นิสิตทําวิทยานิพนธ์ เพื อเป็ นส่วนหนึงของการศึกษาในหลักสูตร และ
นายทศพนธ์ นรทัศน์ เลขประจําตัวนิสิต 518 30650 26 มีความสนใจทีจะทําวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อ “ปั จจัยความสําเร็ จของ
การเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุ
ดร ช
สูงสว่าง เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังกล่าว
ในการทําวิทยานิ
ทยานิพนธ์ ดงั กล่าวข้ างต้ นนี 7 จําเป็ นอย่างยิงต้ องอาศัยข้ อมูลจากองค์กรของท่านในการตอบ
แบบสอบถาม เนื องจากองค์ กรของท่านเป็ นองค์ กรหนึงซึงประสบผลสํ าเร็ จในการเปลี ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หลักสูตรฯ จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ให้ นิสิตผู้มีรายนามข้ างต้ น ทําการรวบรวมข้ อมูลโดย
แบบสอบถาม จากองค์กรของท่าน เพือศึกษาปั จจัยทีทําให้ องค์กรธุรกิจประสบความสําเร็ จในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็ นแนวทางสําหรับการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
แก่องค์กรอืนให้
ให้ ประสบผลสําเร็ จเช่นเดียวกัน และเพือเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจต่อไป
อนึง ข้ อมูลทีได้ รับจะใช้ ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน7 ซึงนิสิตจะส่งผลการวิจยั ให้ แก่องค์กรของท่านด้ วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ให้ นิสิตทําการรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถามจากองค์กรของ
ท่าน ตามทีเห็นสมควรต่อไป จะขอบพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.วัชรา จันทาทับ)
ประธานคณะกรรมการบริ หารงานหลักสูตรฯ
นายทศพนธ์ นรทัศน์ โทร. 08-1261
1261-0726
หลักสูตร IT โทร. 0-2218-5715--6, โทรสาร 0-2218-5715
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2. การเคหะแห่ งชาติ (National
National Housing Authority)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 02-2541824
2541824

13 กรกฎาคม 2554
เรื อง ขอความอนุเคราะห์ให้ นิสิตทําการรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถาม
เรี ยน ผู้วา่ การการเคหะแห่
เคหะแห่งชาติ
สิงทีส่งมาด้ วย แบบสอบถามเพือการวิจยั จํานวน 200 ชุด
ด้ วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ กําหนดให้ นิสิตทําวิทยานิพนธ์ เพื อเป็ นส่วนหนึงของการศึกษาในหลักสูตร และ
นายทศพนธ์ นรทัศน์ เลขประจําตัวนิสิต 518 30650 26 มีความสนใจทีจะทําวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อ “ปั จจัยความสําเร็ จของ
การเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุ
ดร ช
สูงสว่าง เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังกล่าว
ในการทําวิทยานิพนธ์ ดงั กล่าวข้ างต้ นนี 7 จําเป็ นอย่างยิงต้ องอาศัยข้ อมูลจากองค์กรของท่านในการตอบ
แบบสอบถาม เนื องจากองค์ กรของท่านเป็ นองค์ กรหนึงซึงประสบผลสํ าเร็ จในการเปลี ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หลักสูตรฯ จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ให้ นิสิตผู้มีรายนามข้ างต้ น ทําการรวบรวมข้ อมูลโดย
แบบสอบถาม จากองค์กรของท่าน เพือศึกษาปั จจัยทีทําให้ องค์กรธุรกิจประสบความสําเร็ จในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิฟิ ศดอทอ็อก ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็ นแนวทางสําหรับการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
แก่องค์กรอืนให้ ประสบผลสําเร็ จเช่นเดียวกัน และเพือเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจต่อไป
อนึง ข้ อมูลทีได้ รับจะใช้ ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน7 ซึงนิสิตจะส่งผลการวิ
งผลการวิจยั ให้ แก่องค์กรของท่านด้ วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ให้ นิสิตทําการรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถามจากองค์กรของ
ท่าน ตามทีเห็นสมควรต่อไป จะขอบพระคุณยิง

ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.วัชรา จันทาทับ)
ประธานคณะกรรมการบริ หารงานหลักสูตรฯ

นายทศพนธ์ นรทัศน์ โทร. 08-1261
1261-0726
หลักสูตร IT โทร. 0-2218-5715--6, โทรสาร 0-2218-5715
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3. บริษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จํากัด (มหาชน) (S&P
S&P Syndicate Public Company Limited)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 02-2541824
2541824

13 กรกฎาคม 2554
เรื อง ขอความอนุเคราะห์ให้ นิสิตทําการรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถาม
เรี ยน กรรมการผู้จดั การบริ
บริ ษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่งมาด้ วย แบบสอบถามเพือการวิจยั จํานวน 200 ชุด
ด้ วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ กําหนดให้ นิสิตทําวิทยานิพนธ์ เพื อเป็ นส่วนหนึงของการศึกษาในหลักสูตร และ
นายทศพนธ์ นรทัศน์ เลขประจําตัวนิสิต 518 30650 26 มีความสนใจทีจะทําวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อ “ปั จจัยความสําเร็ จของ
การเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุ
ดร ช
สูงสว่าง เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังกล่าว
ในการทํ
นการทําวิทยานิพนธ์ ดงั กล่าวข้ างต้ นนี 7 จําเป็ นอย่างยิงต้ องอาศัยข้ อมูลจากองค์กรของท่านในการตอบ
แบบสอบถาม เนื องจากองค์ กรของท่านเป็ นองค์ กรหนึงซึงประสบผลสํ าเร็ จในการเปลี ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หลักสูตรฯ จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ให้ นิสิตผู
ตผู้ มีรายนามข้ างต้ น ทําการรวบรวมข้ อมูลโดย
แบบสอบถาม จากองค์กรของท่าน เพือศึกษาปั จจัยทีทําให้ องค์กรธุรกิจประสบความสําเร็ จในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็ นแนวทางสําหรับการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
แก่องค์ค์กรอืนให้ ประสบผลสําเร็ จเช่นเดียวกัน และเพือเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจต่อไป
อนึง ข้ อมูลทีได้ รับจะใช้ ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน7 ซึงนิสิตจะส่งผลการวิจยั ให้ แก่องค์กรของท่านด้ วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ให้ นิสิตทําการรวบรวมข้
การรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถามจากองค์กรของ
ท่าน ตามทีเห็นสมควรต่อไป จะขอบพระคุณยิง

ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.วัชรา จันทาทับ)
ประธานคณะกรรมการบริ หารงานหลักสูตรฯ
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4. บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จํากัด (DHA Siamwalla Co.,Ltd.)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 02-2541824
2541824

13 กรกฎาคม 2554
เรื อง ขอความอนุเคราะห์ให้ นิสิตทําการรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถาม
เรี ยน กรรมการผู้จดั การบริ
บริ ษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จํากัด
สิงทีส่งมาด้ วย แบบสอบถามเพือการวิจยั จํานวน 200 ชุด
ด้ วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์
ยศ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ กําหนดให้ นิสิตทําวิทยานิพนธ์ เพื อเป็ นส่วนหนึงของการศึกษาในหลักสูตร และ
นายทศพนธ์ นรทัศน์ เลขประจําตัวนิสิต 518 30650 26 มีความสนใจทีจะทําวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อ “ปั จจัยความสําเร็ จของ
การเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุ
ดร ช
สูงสว่าง เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังกล่าว
ในการทําวิทยานิพนธ์ ดงั กล่าวข้ างต้ นนี 7 จําเป็ นอย่างยิงต้ องอาศัยข้ อมูลจากองค์กรของท่
รข านในการตอบ
แบบสอบถาม เนื องจากองค์ กรของท่านเป็ นองค์ กรหนึงซึงประสบผลสํ าเร็ จในการเปลี ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หลักสูตรฯ จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ให้ นิสิตผู้มีรายนามข้ างต้ น ทําการรวบรวมข้ อมูลโดย
แบบสอบถาม จากองค์กรของท่าน เพือศึกษาปั จจัยทีทําให้ องค์กรธุรกิจประสบความสําเร็ จในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็ นแนวทางสําหรับการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
แก่องค์กรอืนให้ ประสบผลสําเร็ จเช่นเดียวกัน และเพือเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้ านเทคโนโลยี
นเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจต่อไป
อนึง ข้ อมูลทีได้ รับจะใช้ ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน7 ซึงนิสิตจะส่งผลการวิจยั ให้ แก่องค์กรของท่านด้ วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ให้ นิสิตทําการรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถามจากองค์กรของ
ท่าน ตามทีเห็นสมควรต่อไป จะขอบพระคุณยิง

ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.วัชรา จันทาทับ)
ประธานคณะกรรมการบริ หารงานหลักสูตรฯ
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5. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (Thai Life Insurance Co.,Ltd.)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 02-2541824
2541824

13 กรกฎาคม 2554
เรื อง ขอความอนุเคราะห์ให้ นิสิตทําการรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถาม
เรี ยน กรรมการผู้จดั การบริ
บริ ษัท ไทยประกันชีวติ จํากัด
สิงทีส่งมาด้ วย แบบสอบถามเพือการวิจยั จํานวน 200 ชุด
ด้ วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ กําหนดให้ นิสิตทําวิทยานิพนธ์ เพื อเป็ นส่วนหนึงของการศึกษาในหลักสูตร และ
นายทศพนธ์ นรทัศน์ เลขประจําตัวนิสิต 518 30650 26 มีความสนใจทีจะทําวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อ “ปั จจัยความสําเร็ จของ
การเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเนออฟฟิ ศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุ
ดร ช
สูงสว่
งสว่าง เป็ นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังกล่าว
ในการทําวิทยานิพนธ์ ดงั กล่าวข้ างต้ นนี 7 จําเป็ นอย่างยิงต้ องอาศัยข้ อมูลจากองค์กรของท่านในการตอบ
แบบสอบถาม เนื องจากองค์ กรของท่านเป็ นองค์ กรหนึงซึงประสบผลสํ าเร็ จในการเปลี ยนมาใช้ ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิฟิ ศดอทอ็อก หลักสูตรฯ จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ให้ นิสิตผู้มีรายนามข้ างต้ น ทําการรวบรวมข้ อมูลโดย
แบบสอบถาม จากองค์กรของท่าน เพือศึกษาปั จจัยทีทําให้ องค์กรธุรกิจประสบความสําเร็ จในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็ นแนวทางสํ
นแนวทางสําหรับการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
แก่องค์กรอืนให้ ประสบผลสําเร็ จเช่นเดียวกัน และเพือเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจต่อไป
อนึง ข้ อมูลทีได้ รับจะใช้ ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน7 ซึงนิสิตจะส่งผลการวิจยั ให้ แก่องค์กรของท่านด้ วย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ให้ นิสิตทําการรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถามจากองค์กรของ
ท่าน ตามทีเห็นสมควรต่อไป จะขอบพระคุณยิง

ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.วัชรา จันทาทับ)
ประธานคณะกรรมการบริ หารงานหลักสูตรฯ
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ภาคผนวก ง ประเภทของซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน1 สามารถแบ่งออกได้ ดังนี
ชุดโปรแกรมสํานั กงานทีสามารถทํางานได้ บนหลายแพลตฟอร์ ม (Multi-platform office
suites)
1. ชุดฟรี แวร์ (Freeware suites)
1.1 IBM Lotus Symphony เป็ นซอฟต์แวร์ ที;ต่อจากซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกรุ่ นเดิม โปรแกรมภายในชุดประกอบด้ วย Documents, Spreadsheets
และ Presentations สามารถใช้ งานได้ บนระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows, Linux และ Mac
OS X
2. ชุดโอเพนซอร์ ส (Open source suites)
2.1 Go-oo - OpenOffice.org เป็ นชุดโปรแกรมสํานักงานที;พฒ
ั นาตาม Novell Edition
แต่ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ ได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย สามารถรองรับการทํางานร่ วมกับ Office Open XML
(MS Office 2007) ดีกว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ของบริ ษัท Sun
Microsystems และซอฟต์แวร์ อื;นๆ
2.2 KOffice — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนซอร์ สที;ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถนําไปใช้ ได้
โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย
2.3 OpenOffice.org2 — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนซอร์ สที;พฒ
ั นามาจาก
Sun's StarOffice ของบริ ษัท Sun Microsystems บนพืนฐานชุดโปรแกรมสําเร็ จรู ป Star Office
ของบริ ษัทในเยอรมัน บริ ษัท Sun Microsystems ได้ ท่มุ เทกําลังแรงงานจํานวนมากในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว ซึ;งประกอบด้ วยชุดโปรแกรม Writer, Impress, Math, Draw, Calc และ Base
ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวสามารถทํางานได้ บนระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac
OS X และ Solaris.
1

En.wikipedia.org. List of office suites [Online]. 2012. Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_office_suites [2012, April 12]

2

ตังแต่วนั ที; 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 มูลนิธิอาปาเซ่ เป็ นผู้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว โดยเปลีย; นชื;อจาก
“OpenOffice.org” เป็ น “Apache OpenOfficeTM”
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2.4 OpenOffice.org Novell Edition — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก ที;มีคณ
ุ ลักษณะเพิ;มเติม คือ Office Open XML translator add-on ประกอบด้ วยชุด
โปรแกรม Writer, Impress, Math, Draw, Calc และ Base
2.5 Gnome Office – ประกอบด้ วย AbiWord, Gnumeric และซอฟต์แวร์ อื;นๆ ซึ;ง
โปรแกรมประยุกต์บางตัวสามารถทํางานข้ ามแพลตฟอร์ มได้ แต่บางโปรแกรมสามารถทํางานได้
บนระบบปฏิบตั กิ าร Linux เท่านัน
2.6 Siag Office – เป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานขนาดเล็ก (Lightweight office
suite) ไม่มีการปรับปรุงต่อแล้ วและทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Unix เท่านัน
2.7 LibreOffice - เป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานที;พฒ
ั นาต่อจาก OpenOffice.org
3. ชุดกรรมสิทธิ{ (Proprietary suites)
3.1 Kingsoft Office (สําหรับรุ่ นภาษาจีนรู้ จกั กันในนาม WPS Office) —เป็ นซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานภาษาจีน (Chinese-language office suite) แต่มีรุ่นภาษาอังกฤษ ญี; ปนุ่
ด้ วย สามารถทํางานได้ บนระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows และบางรุ่ นสามารถทํางานได้ บน
ระบบปฏิบตั กิ าร Linux.
3.2 SoftMaker Office 2010 — โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมตารางทําการ และ
โปรแกรมการนําเสนอกราฟฟิ ก ผลิตโดยบริ ษัทของเยอรมัน สามารถทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ
Microsoft Windows ระบบปฏิบตั ิการ Linux (SoftMaker 2008 เท่านัน) ระบบปฏิบตั ิการ
Windows Mobile และระบบปฏิบตั ิการ Windows CE ซึ;งซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
Softmaker 2006 ที;สามารถทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows เปิ ดให้ บรรจุลง (Download)ไป
ใช้ งานโดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย
3.3 StarOffice — ชุดโปรแกรมสํานักงานของบริ ษัท Sun Microsystems ซึ;งมีต้นกําเนิด
มาจากการพัฒ นาของบริ ษัท Star Division ในเยอรมัน ตามความต้ องการของบริ ษัท Sun
Microsystems ในรุ่ นเริ; ม ต้ นนันมี การแบ่ง ปั นรหัส โปรแกรมกับโครงการพัฒ นาซอฟต์ แวร์ ชุด
โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก (OpenOffice.org project) ซึ; ง บริ ษั ท Sun
Microsystems เป็ นผู้ให้ ทนุ สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื;อง แต่ภายหลังได้ มีการพัฒนาแยกกัน
ออกมาเป็ นสองซอฟต์แวร์ สําเร็ จรู ป ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน StarOffice สามารถทํางาน
ได้ บนระบบปฏิบตั กิ าร Windows, Linux, Mac OS X และ Solaris.
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ชุดโปรแกรมสํานักงานทีสามารถทํางานได้ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Office suites for
Microsoft Windows)
1. ชุดฟรี แวร์
1.1 IBM Lotus Symphony — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักประเภทฟรี แวร์ ประกอบด้ วย
ชุดโปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมตารางทําการ และโปรแกรมการนําเสนอ
1.2 SoftMaker Office 2006
1.3 WPS Office — เป็ นรุ่ นสําหรับภาษาจีน สามารถใช้ ได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายสําหรับผู้ใช้
ทัว; ไป ที;มิใช่การใช้ ในเชิงธุรกิจ
2. ชุดโอเพนซอร์ ส
2.1 GNOME Office
2.2 KOffice — เป็ นฟรี แวร์ และโอเพนซอร์ สซอฟต์แวร์ ทํ างานบนระบบปฏิ บตั ิการ
Windows ตังแต่รุ่น 2.0
2.3 OpenOffice.org
2.4 OpenOffice.org Novell Edition
3. ชุดกรรมสิทธิ{
3.1 Ability Office
3.2 Breadbox Office —ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานที; สามารถทํ างานบน
ระบบปฏิ บตั ิการดอส (DOS software) แต่ก็ผ่านการทดสอบการทํ างานบนระบบปฏิบตั ิการ
Win3.x, Win95/98/98SE/ME, WinNT4.0, Win2000 และรุ่ น 32bit-versions of WinXP,
WinVista และ Win7.0
3.3 Celframe Office — รองรับการทํางานเอกสารที;สร้ างจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํ า นัก งานไมโครซอฟท์ โดยมี ห น้ า จอติ ด ต่อ ผู้ใ ช้ เ หมื อ นกับ ซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งาน
ไมโครซอฟท์รุ่น 2003.
3.4 EasyOffice
3.5 EIOffice (Evermore Integrated Office) — ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานที;
รองรั บภาษาจี น อัง กฤษ ญี; ปุ่น ฝรั; ง เศส สามารถทํ างานบนระบบปฏิ บัติการ Windows และ
ระบบปฏิบตั กิ าร Linux
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3.6 Framework — ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานในอดีต ซึ;งยังคงมีการพัฒนาให้
สามารถทํางานได้ บนระบบปฏิบตั กิ าร Windows โดยบริ ษัท Selection & Functions Inc.
3.7 Gobe Productive — ต้ นฉบับของซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานนีพัฒนาขึน
เพื;อให้ ทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร BeOS ผู้ที;เริ; มต้ นการพัฒนาซอฟต์แวร์ นีคือ ClarisWorks
3.8 Joffice — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานฉบับเต็มที;พฒ
ั นาจาก Java
3.9 Ichitaro JUST Suite 2008 — เป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานภาษาญี; ปนฉบั
ุ่ บ
เต็มพัฒนาโดยบริ ษัท JustSystems โดยเป้าหมายเพื;อแข่งขันกับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
ไมโครซอฟท์ในญี; ปนุ่ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน Ichitaro JUST Suite 2008 สามารถ
ทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows เท่านัน
3.10 Kingsoft Office (สําหรับรุ่ นภาษาจีนรู้ จกั กันในนาม WPS Office) — ซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํ านักงานสําหรั บภาษาจี น รวมทังสามารถทํ างานได้ ในภาษาอังกฤษและภาษาญี; ปุ่น
ด้ วย
3.11 IBM Lotus SmartSuite —ซอฟต์ชดุ โปรแกรมสํานักงานสําหรับระบบปฏิบตั ิการ
Windows 2000 และ Windows XP เท่านัน
3.12 Microsoft Office
3.13 Microsoft Works
3.14 SoftMaker Office 2010
3.15 StarOffice
3.16 WordPerfect Office
ชุดโปรแกรมสํานักงานทีสามารถทํางานได้ บนระบบปฏิบัตกิ าร (Office suites for DOS)
ชุดกรรมสิทธิ{
Breadbox Office — ซอต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน ประกอบด้ วย โปรแกรมประมวลคํา
โปรแกรมตารางทําการ โปรแกรมสมุดที;อยู่ และโปรแกรมวาดรูป (Drawing program) ซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานนี เป็ นส่วนหนึ;งของซอฟต์แวร์ ชดุ Breadbox Ensemble ซึ;งรวมโปรแกรม
รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บเบราเซอร์ และโปรแกรมแก้ ไข html (web-browser and html
editor) Breadbox Ensemble ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ GEOS (16-bit operating system)
และมีรุ่นที;สามารถทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร DOS ได้ ด้วย
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ชุดโปรแกรมสํานั กงานทีสามารถทํางานได้ บนระบบปฏิบัติการเม็ค โอเอส เอ็กซ์ (Office
suites for Mac OS X)
1. ชุดฟรี แวร์
IBM Lotus Symphony 1.2.1 — เป็ นฟรี แวร์ ที;ประกอบด้ วยชุดโปรแกรมประมวลคํา
โปรแกรมตารางทําการ และโปรแกรมการนําเสนอ
2. ชุดโอเพนซอร์ ส
2.1 KOffice — เป็ นฟรี แวร์ และเป็ นชุดโอเพนซอร์ ส ตังแต่รุ่น 2.0
2.2 NeoOffice —เป็ นซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานสํ าหรับระบบปฏิบตั ิการ Mac
(Mac-specific free/open-source software) พัฒนาขึนเพื;อบูรณาการกับชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก พร้ อมด้ วยคุณลักษณะที;สามารถทํางานกับระบบปฏิบตั ิการ Mac OS X
ได้ เป็ นอย่างดี
2.3 OpenOffice.org – ที;สามารถทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Mac คือรุ่น Aqua
3. ชุดกรรมสิทธิ{
3.1 iWork — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานของบริ ษัท Apple Inc. สามารถทํางานบน
ระบบปฏิบตั ิการ Mac เท่านัน ประกอบด้ วยชุดโปรแกรมประมลคํา (Includes Pages) โปรแกรม
ตารางทําการ (Numbers) และโปรแกรมการนําเสนอ (Keynote) ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
iWork เข้ ามาแทนที;ชดุ โปรแกรม AppleWorks suite ซึง; ได้ หยุดการพัฒนาไปแล้ ว
3.2 MarinerPak — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานประกอบด้ วยชุดโปรแกรมประมวล
คํา (Mariner Write) และโปรแกรมตารางทําการ (Mariner Calc)
3.3 Microsoft Office for Mac — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์สําหรับ
ระบบปฏิบตั ิการ Mac โดยรุ่ นที;เป็ น Universal binary จะสนับสนุนทัง PowerPC- and Intelbased Macs โดยรุ่ น Prior editions จะทํางานบนระบบ PowerPC และรุ่ น Rosetta จะทํางานบน
ระบบ Intel based
3.4 Microsoft Works —รุ่น 4.0 เป็ นรุ่นล่าสุดสําหรับระบบปฏิบตั กิ าร Mac
3.5 StarOffice — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานที;บริ ษัท ซันไมโครซิสเต็ม พัฒนาต่อ
ยอดไปเป็ นชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกที;สามารถทํางานบนระบบปฏิ บตั ิการ
MAC OS X โดยรุ่นที;สามารถทํางานได้ ในระบบ Intel-based Mac OS X คือรุ่น StarOffice 9
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ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานั กงานสําหรั บระบบปฏิบัติการยูนิกส์ และทีคล้ ายคลึงยูนิกส์
(Office suites for Unix/Unix-like operating systems)
1. ชุดฟรี แวร์
1.1 AUIS — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน พัฒนาโดย Carnegie Mellon University
1.2 GNOME Office — ประกอบด้ วยชุดโปรแกรม AbiWord โปรแกรม Gnumeric และ
โปรแกรม GNOME-DB data access ทํางานภายใต้ สภาพแวดล้ อม GNOME สําหรับระบบ X
Window System (on Linux, the BSDs, and other Unix-like operating systems)
1.4 Jambo OpenOffice —เป็ นรุ่ น Swahili สําหรับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพ
นออฟฟิ ศดอทอ็อก
1.5 KOffice — เป็ นฟรี แวร์ โอเพนซอร์ ส และสามารถทํางานข้ ามแพลตฟอร์ มโดยบูรณา
การเป็ นชุดโปรแกรมสํานักงานสําหรับ KDE
1.6 MagyarOffice and EuroOffice — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานในเชิงธุรกิจที;สา
มารรองรับการทํางานภาษาฮังกาเรี ยนและภาษาต่างๆ ในภาคพืนยุโรป พัฒนาบนพืนฐานของชุด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
1.7 Siag Office — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานฟรี สําหรับระบบปฏิบตั ิการ Unix ถูก
เขียนขึนโดยโปรแกรมเมอร์ ชื;อ Ulric Erikkson และคณะ ประกอบด้ วยชุดโปรแกรมประมวลคํา
โปรแกรมตารางทําการ และโปรแกรมแอนนิเมชัน; (Animation program)
2. ชุดกรรมสิทธิ{
2.1 IBM Lotus Symphony — ฟรี แวร์ ซึ;งประกอบด้ วยชุดโปรแกรมประมวลคํา โปรแกรม
ตารางทําการ และโปรแกรมนําเสนอ
ซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานออนไลน์
1. ชุดฟรี แวร์
Google Docs — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานออนไลน์ที;พฒ
ั นาบนพืนฐานของAJAX
(AJAX-based online office suite) โดยบริ ษัท Google, Inc. ประดอบด้ วยชุดโปรแกรมประมวล
คํา โปรแกรมตารางทําการ และโปรแกรมนําเสนอ มีทงแบบให้
ั
ใช้ งานโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายและแบบ
มีคา่ ใช้ จา่ ยซึง; ให้ บริ การสําหรับลูกค้ าองค์กร
2. ชุดโอเพนซอร์ ส
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Feng Office (ในอดีตชื;อ OpenGoo) — เป็ นซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานแบบโอเพน
ซอร์ ส ที;คณ
ุ สมบัตริ องรับการทํางานได้ เต็มรู ปแบบ โปรแกรมประยุกต์สามารถบรรจุลงและติดตังที;
เครื; องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย
3. ชุดกรรมสิทธิ{
3.1 ContactOffice
3.2 ShareOffice — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานที;ทํางานบนพืนฐานของเว็บ (Webbased office suite) พัฒนาโดย ShareMethods ชุดโปรแกรมสํ านักงานนีได้ แยกโปรแกรม
ประมวลคํา โปรแกรมตารางทําการ และโปรแกรมการนําเสนอ จากผู้จําหน่าย (This suite utilizes
separate word processing, spreadsheet, and presentation applications from other
vendors.) โดยจําหน่ายซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวผ่าน Salesforce.com's AppExchange program
3.3 Simdesk — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานออนไลน์ ซึ;งพัฒนาโดยบริ ษัท Simdesk
Technologies, Inc. โดยสามารถรองรับการทํางานร่ วมกับรู ปแบบแฟ้มของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานไมโครซอฟท์ได้ บางส่วน (Partial compatibility with the Microsoft Office file formats)
คือ Word, Excel และ Powerpoint การใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน Simdesk จะต้ อง
สมัครเป็ นสมาชิกรายเดือนกับ Simdesk Services (ค่าใช้ จ่ายประมาณ $3.50 – $20 ต่อเดือน)
โดยสามารถติดตังโปรแกรมประยุกต์นีได้ ทกุ ที;
3.4 ThinkFree Office — ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานที;พฒ
ั นาจากภาษา Java โดย
บริ ษัท ThinkFree, Inc. ประกอบด้ วยโปรแกรมประมวลคํา (Write) โปรแกรมตารางทําการ (Calc)
และโปรแกรมนําเสนอ (Show) สามารถทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows, Linux
และ Mac OS X
3.5 Zoho Office Suite —เป็ นชุดโปรแกรมสํานักงานออนไลน์แบบไม่มีคา่ ใช้ จ่าย พัฒนา
โดยบริ ษัท AdventNet, Inc. ประกอบด้ วยโปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมตารางทําการ โปรแกรม
การนําเสนอ และโปรแกรมการทํางานร่วมกัน (Collaboration Groupware)
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ภาคผนวก จ ประเภทของซอฟต์ แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน
คุณ สมบัติก ารทํ า งานของโปรแกรมในซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านัก งาน ประกอบด้ ว ย
คุณสมบัติการทํางาน หรื อความสามารถขันพื
' 'นฐานอย่างน้ อย (สํารวย กมลายุตต์1, 2548: 310367 และ OpenOffice.org2, 2010) ดังนี '
1. โปรแกรมประมวลคํา มีคณ
ุ สมบัตกิ ารทํางานพื 'นฐานประกอบด้ วย
1) การสร้ างเอกสาร
2) การจัดรู ปแบบเอกสาร
3) การแปลงเอกสาร
4) การแทรกตาราง
5) การทํางานกับข้ อความ
6) การทํางานกับกราฟฟิ กและแผนภูมิ
7) การตรวจสอบคําสะกดและไวยากรณ์
8) การแสดงโครงสร้ างของเอกสาร
9) การพิมพ์จดหมายเวียน ซองจดหมาย และป้ายชืJอ
10) การแสดงภาพตัวอย่างของผลพิมพ์ออกกระดาษ
11) การบันทึกอัตโนมัตแิ ละการกู้คืนเอกสาร
12) การรักษาความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว
13) การรู้จําเสียงพูด
14) การรู้จําลายมือ
15) การร่วมกันสร้ างเอกสาร
16) การค้ นหาข้ อมูลเพิJมเติมให้ อตั โนมัติ
17) การเขียนข้ อคิดเห็นเพิJมเติมด้ วยปากกา (ในกรณีทีJผ้ ใู ช้ ใช้ เครืJ องแท็บเล็ตพีซี)
18) การควบคุมการแจกจ่ายเอกสาร
19) การจัดการกับเอกสารแบบชาญฉลาด
20) การจัดการข้ อมูลในเอกสารด้ วยเอ็กซ์เอ็มแอล
1

สํารวย กมลายุตต์. 2548. ซอฟต์แวร์ เพืJอเพิJมผลผลิตการทํางาน. เอกสารสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์ เบื 'องต้ น,
306-308. นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

2

OpenOffice.org. OpenOffice.org 3.0 New Features [Online]. 2010. Available from:
http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.0/ [2010, December 24]
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2. โปรแกรมตารางทําการ มีคณ
ุ สมบัตกิ ารทํางานพื 'นฐานประกอบด้ วย
1) การสร้ างสมุดงานและแผ่นงาน
2) การจัดรู ปแบบแผ่นงาน
3) การทํางานกับเซลล์
4) การทํางานกับข้ อมูล
5) การสร้ างแผนภูมิ
6) การสร้ างฐานข้ อมูล
7) การรักษาความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว
8) การจัดการกับสมุดงานแบบชาญฉลาด
9) การร่วมกันสร้ างสมุดงาน
10) การควบคุมการแจกจ่ายสมุดงาน
11) การเปรี ยบเทียบสมุดงานเคียงข้ างกัน
12) การค้ นหาข้ อมูลเพิJมเติมให้ อตั โนมัติ
13) การเขียนข้ อคิดเห็นเพิJมเติมด้ วยปากกา (ในกรณีทีJผ้ ใู ช้ ใช้ เครืJ องแท็บเล็ตพีซี)
14) การใช้ เอ็กเอ็มแอลกับสมุดงาน
3. โปรแกรมการนําเสนอ มีคณ
ุ สมบัตกิ ารทํางานพื 'นฐานประกอบด้ วย
1) การแสดงมุมมองได้ หลายลักษณะ
2) การสร้ างสไลด์
3) การเพิJมสไลด์
4) การจัดลําดับสไลด์ใหม่
5) การเลือกสไลด์บางแผ่นเพืJอนําเสนอ
6) การใส่เนื 'อหาลงในสไลด์
7) การลบเนื 'อหาออกจากสไลด์
8) การกําหนดสีของสไลด์
9) การสร้ างภาพกราฟฟิ กในสไลด์
10) การแทรกภาพ
11) การใช้ ทรานซิชนั เอฟเฟกต์ในการแสดงสไลด์แต่ละแผ่น
12) การทํางานร่วมกันแบบเรี ยลไทม์
13) การควบคุมการแจกจ่ายไฟล์สไลด์
14) การบันทึกไฟล์สไลด์ลงบนแผ่นซีดี
15) การเพิJมความประทับใจในการนําเสนอด้ วยสไลด์ (การใช้ ปากกาเน้ นข้ อความบน
สไลด์ขณะนําเสนอ ในกรณีทีJผ้ ใู ช้ ใช้ เครืJ องแท็บเล็ตพีซี)
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ภาคผนวก ฉ สรุ ปผลการประชุมกลุ่มเจาะจงผู้เชียวชาญ
และปั ญหาหรื อข้ อสังเกตเพิมเติมจากการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สรุ ปผลการประชุมกลุ่มเจาะจงผู้เชียวชาญ
ผู้วิจยั ได้ จดั ประชุมกลุ่มเจาะจงผู้เชียวชาญ เรื อง “Success Factors of Migration to
OpenOffice.org in Organizations” เมือวันศุกร์ ที 22 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 12.30-17.00 น.
ณ ห้ องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที 979/42-46 ชันG 19 อาคารเอส เอ็ม
ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร เพือระดมความคิดเห็นใน
การค้ นหาปั จจัยแห่งความสําเร็ จจากนักวิชาการ ผู้แทนองค์กรทีประสบความสําเร็ จในการเปลียน
มาใช้ ซ อฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ซึงเป็ นโอเพนซอร์ สและฟรี แวร์
ทําให้ ลดการละเมิดลิขสิทธิUซอฟต์แวร์ และลดค่าใช้ จ่ายด้ านซอฟต์แวร์ ขององค์กรลงได้ เป็ นจํานวน
มาก ซึงส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์อนั ดี และการเพิมขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระหว่าง
ประเทศ
นายสันติ สุรรั ตน์ รองผู้อํานวยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รั กษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ “SIPA”
(ในขณะนัน)
G ได้ กล่าวต่อทีประชุมว่า “ยุทธศาสตร์ โอเพนซอร์ สในประเทศไทย ได้ แก่ การมุ่งลดการ
ละเมิดลิขสิทธิUซอฟต์แวร์ ซึงเมือ พ.ศ. 2552 ประเทศไทยยังมีอตั ราละเมิดลิขสิทธิUสงู ถึง ร้ อยละ 75
การมุง่ ลดการนําเข้ าซอฟต์แวร์ จากต่างประเทศ ซึงจะทําให้ ประเทศไทยลดการขาดดุลการค้ า และ
ช่ ว ยให้ ผ้ ูป ระกอบการซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส ในประเทศไทยสามารถเติ บ โตได้ เช่ น เดี ย วกั บ
ต่างประเทศ”
ทีประชุมมีความเห็นร่ วมกันว่าหากจะพัฒนาซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สในประเทศไทยให้ มี
ความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับต่างประเทศ ภาครัฐจะต้ องเอาจริ งเอาจังในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ ส โดยเฉพาะอย่างยิงการเริ มต้ นจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน อย่างซอฟต์แวร์
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน LibreOffice
ซึงมี ผ้ ูใช้ ตงแต่
ั G ระดับบุคคลถึงระดับองค์กร การส่งเสริ มสนับสนุนให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ซอฟต์แวร์
เหล่านี Gตังแต่
G เด็ก เพือให้ เด็กเติบโตมาในบริ บทของโอเพนซอร์ ส เช่นเดียวกับมาเลเซีย เวียดนาม
สิงคโปร์ ฯลฯ อันจะทําให้ การยอมรับโอเพนซอร์ สซอฟต์แวร์ มีเพิมมากขึ Gนในอนาคต
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ในส่วนขององค์กรนันG การที องค์กรจะเปลี ยนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก จําเป็ นทีจะต้ องมีแผนการเปลียนแปลง (Migration plan) และการบริ หาร
การเปลี ยนแปลงที ดี ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เป็ นการเปลี ยนแปลงระดับ องค์ ก ร (Organization
Change) ไม่ใช่ภารกิ จของฝ่ ายเทคโนโลยี สารสนเทศเท่านันG เพราะการเปลียนแปลงดังกล่าว
มีผลกระทบต่อผู้ใช้ ทกุ คนในองค์กร ทังนี
G G สิงสําคัญก็คือกระบวนการสือสารและการมีส่วนร่ วมของ
ทุกฝ่ ายในองค์กร ซึงเป็ นหัวใจสําคัญของความสําเร็ จในการเปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
นอกจากนี G ทีประชุมยังมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สของ
ประเทศไทย ดังนี G
• การปรับปรุ งฟอนต์มาตรฐานแห่งชาติ ให้ สามารถทํางานร่ วมกับซอฟต์แวร์ ชดุ
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน LibreOffice ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และควรเปิ ดให้ เป็ นฟอนต์เสรี ทีสามารถนําไปปรับปรุ ง หรื อพัฒนาต่อได้ โดย
ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิU (SIPA และกรมทรัพย์สินทางปั ญญา)
• การพัฒนาครู /ผู้สอนการใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก หรื อซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน LibreOffice ให้ มีทกั ษะการสอนให้ ผ้ ใู ช้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจ และทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงการสอนดังกล่าว จะแตกต่างจากการสอนการใช้
งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานไมโครซอฟท์ ปกติ เนื องจากผู้ใช้ งานส่วนใหญ่ ผ่านการใช้
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์มาแล้ ว
• การรวมตัวกัน ของบริ ษัทผู้ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ระบบบริ หารจัดการทรั พ ยากรของ
องค์กร (ERP) เพือต่อรองกับผู้จําหน่ายในการทีจะให้ ซอฟต์แวร์ ERP สามารถนําเข้ าข้ อมูลจาก
แฟ้มของ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงาน LibreOffice ได้ ด้วย เนืองจากปั ญหาสําคัญทีพบในปั จจุบนั คือ ซอฟต์แวร์ ERP ทีมี
ลิ ข สิ ท ธิU ถู ก จํ า กั ด ไม่ ใ ห้ สามารถเชื อมโยงกั บ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟ
ฟิ ศดอทอ็อก หรื อซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน LibreOffice ได้ (ยกเว้ นใน ERP รุ่ นทีสูงกว่า)
ทังนี
G G เพือให้ องค์กรสามารถใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน LibreOffice ได้ ร้ อยละ 100
• การผลักดันมาตรฐานเอกสารแบบเปิ ด หรื อ Open Document Format และ
การนํ าซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ า นักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก หรื อซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรม
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สํานักงาน LibreOffice มาใช้ ในหน่วยงานภาครัฐ แบบร้ อยละ 100 เพือเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายด้ าน
ซอฟต์แวร์ ภาครัฐซึงต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวจํานวนหลายล้ านบาทต่อปี
• ประเทศไทยควรหันไปส่งเสริ มซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน LibreOffice
ซึ งพัฒ นาต่อ ยอดมาจากซอฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก (โดย
Document Foundation) ภายหลังจากที บริ ษัท ออราเคิล คอร์ ปอเรชัน ได้ ประกาศยุติการ
สนับสนุนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก (ข้ อเสนอแนะ
ภายใต้ สถานการณ์ ในขณะนันG แต่ต่อมาในเดือนมิ ถุนายน พ.ศ. 2554 ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ได้ รับการพัฒนาต่อโดยมูลนิธิอาปาเซ่ ภายใต้ ชือ Apache
OpenOfficeTM)
ความสํ า เร็ จ ของการเปลี ยนมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก หรื อซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงาน LibreOffice สําคัญทีสุด คือ การเริ มต้ นทีผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ ทุกคน จากจุดเริ มต้ นเล็กๆ จะนําไปสู่ความสําเร็ จในภาพรวมของประเทศ สามารถ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวได้ ที www.openoffice.org หรื อ www.libreoffice.org
รายชือผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ เจาะจงผู้เชียวชาญ
ลําดับที
1

ชือ-สกุล
นายสันติ สุรรัตน์

2

นายวิรัตน์ พึงสาระ

ตําแหน่ง
รองผู้อํานวยการ วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยี รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการฯ (ในขณะนัน)
G
ผู้จดั การฝ่ ายโอเพนซอร์ ส

3

นายภาคภูมิ เอียมจิตกุศล

เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายโอเพนซอร์ ส

4
5

นายสัมพันธ์ ระรื นรมย์
นายดนุพล สยามวาลา

6

ม.ล. ลือศักดิU จักรพันธุ์

7

ดร.อรนุช สูงสว่าง

กรรมการผู้จดั การ
ผู้อํานวยการอาวุโสด้ านบริ หาร
เทคโนโลยี
Deputy Vice President - IT
Center
Deputy Vice President Business Development
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

หน่วยงาน/ทีอยู่
สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บริ ษัท โอเพนซอร์ สดิเวลอปเมนต์ จํากัด
บริ ษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จํากัด
บริ ษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จํากัด
(มหาชน)

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลําดับที
8

ชือ-สกุล
นางสาวกาญจนา รักษ์ ศรี ทอง

ตําแหน่ง
หัวหน้ าแผนกวิชาการซอฟต์แวร์
มาตรฐานรหัสเปิ ด

หน่วยงาน/ทีอยู่
กองวางแผนและวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ่ ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กองวางแผนและวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ ายวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริ การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (STKS) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NSTDA)
การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
นิตยสาร OpenSource2day
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารเพือความเท่าเทียมกัน
สภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

9

นางสาวสุนิดา เชาวน์เกษม

วิศวกรระดับ 7

10

นายบุญเลิศ อรุณพิบลู ย์

รักษาการหัวหน้ างานพัฒนาและ
บริ การสือสาระดิจิทลั
ฝ่ ายบริ การความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

11
12
13
14

นายเอกสิทธิU สมสงวน
นายประวัติ มากซุง
นายภาณุภณ พสุชยั สกุล
นางสาวสุวิมล เชื Gอชาญวงศ์

บรรณาธิการ
นักวิชาการอิสระ

15

นางสาวพรรณราย ขันธกิจ

อดีตเลขาธิการ

16

นางสาวสุภาภรณ์ ขาวสําอาง

นักวิชาการอิสระ

อดีตหัวหน้ าห้ องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก
ชัยนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17

นายทศพนธ์ นรทัศน์

นักวิจยั / ผู้ประสานงาน

18
19
20

นางสาวอทิตา พสุชยั สกุล
นายทาทัต ธนกนก
นางสาวจิระวดี หาญฤทธา

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา
เจ้ าหน้ าที
นักวิชาการอิสระ

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารเพือความเท่าเทียมกัน
นิตยสาร OpenSource 2Day
บริ ษัท โอเพนซอร์ สดิเวลอปเมนต์ จํากัด

ปั ญหา หรื อข้ อสังเกตเพิมเติมจากการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ปั ญหา หรื อข้ อสังเกตในระดับนโยบาย หรื อการเปลียนแปลง
1.1 ความไม่แ น่นอนและต่อเนื องของการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สอืนใด ในระดับนโยบายของประเทศ และของ
โลกทําให้ องค์กรธุรกิจขาดความมันใจ ในการทีจะนําซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวมาใช้ งาน เนืองจากเกรงว่า
เมือเปลียนมาใช้ งานแล้ ว หากมีปัญหาจะไม่มีหน่วยงานสนับสนุนในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
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1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนให้ ข้อมูลว่าบางหน่วยงานภายในองค์กรทีศึกษาครังG นี G
ยั ง ไม่ ย อมรั บ ที จะใช้ ซอฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อ ก ทํ า ให้ การ
ติดต่อสือสาร การส่งเอกสารระหว่างกันภายในองค์กร รวมถึงภายนอกองค์กร จึงยังคงมีปัญหาอยู่
ซึงผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเห็นว่า การทีใช้ งานไม่เสมอภาคกันเช่นนี G ทําให้ เกิดความเหลือมลํ Gา
ในกลุม่ บุคลากรขององค์กร แสดงให้ เห็นว่านโยบายกับหลักปฏิบตั ใิ นการนําซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํ านักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็ อก มาใช้ ง านไม่เ ป็ นไปในทางเดี ยวกัน ข้ อ ความดัง กล่าวเป็ น
ทัศนคติในด้ านความรู้ สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึงอาจจะยังไม่ทราบถึงเหตุผลทีแท้ จริ งทีบาง
หน่ ว ยงานภายในองค์ ก รยัง คงจํ า เป็ นต้ อ งใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานไมโครซอฟท์
เนืองจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกไม่สามารถรองรับงานบางอย่าง
ได้ เช่น การเชือมต่อกับระบบบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร หรื อขีดความสามารถอันจํากัดใน
การทํางานกับข้ อมูลจํานวนมากของโปรแกรม Calc เป็ นต้ น
2. ปั ญ หา หรื อข้ อสัง เกตเกี ยวกับความสามารถของซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก
2.1 ผู้ใช้ บางส่วนเห็นว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ยังมี
ประสิทธิภาพต่างๆ ด้ อยกว่าซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์
2.2 ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เป็ นซอฟต์แวร์ ทีดี แต่เมือ
นํามาใช้ ในงานจริ ง พบว่า ซอฟต์แวร์ ยงั ไม่ยงั ไม่เสถียร ไม่สามารถทํางานได้ ทุกอย่างเช่นเดียวกับ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์ รู ปแบบและการใช้ งานบางรายการ (Menu) ยุ่งยาก
รวมถึ ง ทํ า งานได้ แต่ ช้ ามาก สมควรพั ฒ นาจนสามารถรองรั บ การทํ า งานได้ สะดวก
มีประสิทธิ ภาพ จัดพิมพ์รูปแบบเอกสารได้ สวยงาม เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
ไมโครซอฟท์ ซึงผู้ใช้ สว่ นใหญ่มีความเคยชิน
2.3 การเข้ ากันได้ (Compatible) ของเอกสารที สร้ างจากซอฟต์ แ วร์ ชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก กับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานอืนยังไม่ดีพอ เช่น ปั ญหาที
พบบ่อย คือ การนํ าแฟ้มที สร้ างจากซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานไมโครซอฟท์ มาเปิ ดใน
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เอกสารทีได้ จะผิดเพี Gยนค่อนข้ างมาก ใน
เรื องของฟอนต์ ในกรณีแปลงแฟ้มจะผิดเพี Gยนด้ วยเช่นกัน การปรับแก้ ไขจะยุ่งยากมาก และแฟ้มที
บันทึก (Save) จากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ต้ องคอยระมัดระวัง
ในตอนบันทึกเพื อให้ เป็ นแฟ้มทีรองรับ การเปิ ดในซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงานไมโครซอฟท์
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ด้ วย จึงทําให้ การใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ไม่คอ่ ยสมบูรณ์
เท่าทีควร
2.4 ฟอนต์ (Font) แห่งชาติของไทยทังG 13 ฟอนต์ ยังจะไม่รองรับการทํางานร่ วมกับ
ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ข้ อด้ อยของซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก คือโปรแกรม
ด้ านฐานข้ อมูลไม่สามารถเชือมต่อกับฐานข้ อมูลอืนได้ หรื อเชือมต่อได้ ยาก และไม่สนับสนุนการใช้
งานร่วมกับชุดฐานข้ อมูลออนไลน์
2.6 เนืองจากระบบงานบางระบบยังจําเป็ นต้ องใช้ Microsoft Excel ในการทํางาน
ร่วมกับระบบบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กร เช่น SAP ซึงไม่สามารถใช้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อ LibreOffice ได้ และบางหน่วยงานจําเป็ นต้ องใช้ แฟ้ม
ร่ วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น บริ ษัทต่างๆ จึงจํ าเป็ นต้ องใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํ านักงาน
ไมโครซอฟท์ เพราะต้ องใช้ Microsoft Excel ทํางานคํานวณผ่าน Macro และสูตรในการคํานวณ
ต่างๆ
2.7 ภาษาบางระบบ หรื อ อัก ขระพิ เ ศษ สัญ ลัก ษณ์ ต่า งๆ ยัง ไม่ มี ใ นซอฟต์ แ วร์ ชุ ด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ซึงติดตังใช้
G งานในระบบปฏิบตั ิการทีเป็ นระบบเปิ ด
ทําให้ เมือนําแฟ้มจากซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท์มาเปิ ด จะใช้ ไม่ได้ หรื อรู ปแบบ
ผิดเพี Gยนไป ไม่สามารถสือความหมายได้
2.8 ปั ญหาทีพบสําหรับการสังพิมพ์งานโดยใช้ กระดาษต่อเนืองในโปรแกรม Calc ยัง
ไม่สามารถทําได้ ยกเว้ นการระบุหน้ าทีจะพิมพ์ทีละหน้ า ทําให้ เสียเวลาในการสังพิมพ์งาน และหัว
กระดาษหน้ าถัดไปจะถอยลงเรื อยๆ ตัวหนังสือทีพิมพ์งานออกมาไม่คมชัด ไม่สมําเสมอ ตัวหนังสือ
ซ้ อนกัน
2.9 ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก ยังมีปัญหาเรื องการ
แปลงข้ อมูล ซึงเมือข้ อมูลมีจํานวนมาก ระบบจะค้ างทันที
2.10 ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก อาจจะเหมาะสมกับ
งานเอกสารที ใช้ เฉพาะภายในองค์กร ไม่ต้องเชื อมต่อกับหน่วยงานภายนอก เนื องจากองค์กร
ภายนอกอืนๆ ยังไม่มีการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อกอย่าง
แพร่หลาย
3. ปั ญหา หรื อข้ อสังเกตเกียวกับการเรี ยนรู้ ซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก
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3.1 การเปลี ยนมาใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ซ อฟต์ แ วร์ ชุ ด โปรแกรมสํ า นัก งานโอเพนออฟฟิ ศ
ดอทอ็อก เปรี ยบเสมือนซอฟต์แวร์ ใหม่สําหรับผู้ใช้ ทวไป
ั ดังนันG ในระยะเริ มแรก บุคลากรต้ องเรี ยนรู้
ใหม่ และมีการเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง ปั ญหาทีพบบ่อย คือ ผู้ใช้ งานมีอายุมากทําให้ การเรี ยนรู้ เป็ นไป
ได้ ช้า และระดับผู้บริ หารยังใช้ งานไม่ชํานาญพอ หรื อไม่ให้ ความสําคัญอย่างจริ งจัง ทําให้ ระดับ
ล่างไม่ให้ ความสําคัญเท่าทีควร ดังนันG การเรี ยนรู้จะต้ องเริ มจากผู้บริ หารก่อนเป็ นอันดับแรก
3.2 พนักงานไม่คอ่ ยมีเวลาเข้ ารับการอบรมการใช้ งานซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก เพราะแต่ละคนมี หน้ าที รั บผิดชอบงานอยู่แล้ วเป็ นจํ านวนมาก รวมทังG
พนักงานส่วนใหญ่ก็อายุมาก ไม่คอ่ ยเปิ ดรับการเรี ยนรู้ โปรแกรมใหม่ๆ นอกจากนี G การจัดฝึ กอบรม
บ่อยๆ ยังทําให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามบางส่วนรู้สกึ ว่าเป็ นการเสียเวลาและงบประมาณโดยไม่จําเป็ น
เนืองจากถ้ าไม่เปลียนมาใช้ ซอฟต์แวร์ ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟิ ศดอทอ็อก องค์กรก็ไม่
ต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรมแก่พนักงาน
3.3 ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนระบุว่าหลักสูตรการเรี ยนการสอนตามสถาบันการศึกษา
ระดับต่างๆ ยังไม่มีการส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนการสอนเกียวกับซอฟต์แวร์ ชดุ โปรแกรมสํานักงานโอเพ
นออฟฟิ ศดอทอ็อก หรื อซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สอืนใด อย่างจริ งจัง
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นายทศพนธ์ นรทัศน์ เกิดวันที 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ทีอําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปั จจุบนั (พ.ศ. 2555) รับราชการในตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํ า นักงานสภาที ปรึ กษาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ สํ าเร็ จ การศึก ษาวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต
(เกี ย รติ นิ ย มอัน ดับ 1) สาขาระบบสารสนเทศเพื อการจัด การ (Management Information
System: MIS) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2544 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
บริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2550 ในปี พ.ศ. 2551 ได้ เข้ าศึกษาต่อในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางการ
จัดการ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้ า นประสบการณ์ ทํ า งานเคยปฏิ บัติ ง านในตํ า แหน่ ง นัก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ 3
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 3-5 สํานักงานสภาทีปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5
ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อสาร สํ านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และได้ รับรางวัล
ข้ าราชการพลเรื อนดีเด่น พ.ศ. 2550 ด้ านสังคม เป็ นนักวิชาการอิสระ และผู้ก่อตังชมรมเทคโนโลยี
S
สารสนเทศและการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club-www.ictforall.org) เมือ พ.ศ.
2550 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ประชาชนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้
พิ ก าร ผู้ สูง อายุแ ละผู้ ด้ อ ยโอกาสทางสัง คม สามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารได้ อย่างเท่าเทียมกัน
ด้ า นผลงานทางวิ ช าการที ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสาร/เอกสารทางวิ ช าการ เช่ น
บทความ “คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต เพื อพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุ” วารสารการส่งเสริ ม
สุขภาพ และอนามัยสิงแวดล้ อม 32, 1 (ม.ค.-มี.ค.52) น. 26-39, บทความ เรื อง “กลยุทธ์ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรภาครัฐสู่ความสําเร็ จ” วารสารวิจยั สมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ 3,1(ม.ค.-มิ.ย.53) น. 68-82, บทความ “บทบาทของอินเทอร์ เน็ตกับการเสริ มสร้ างพลังทาง
สังคมประชาธิปไตย” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้ า ครังS ที 12 ประจําปี
2553, น. 349-377. ฯลฯ มี ความเชี ยวชาญและความสนใจด้ านการแก้ ไขความเหลื อมลํ าS ทาง
ดิจิทลั (Digital Divide) นโยบายสาธารณะสังคม (Social Public Policy) และการพัฒนาระบบ
สารสารสนเทศ

