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แนวทางในการนําซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟศ
(Apache OpenOfficeTM)
มาใช+งานในระดับประเทศ

เมื่ อกลาวถึ งซอฟตแวรชุ ดโปรแกรมสํ า นั กงาน (Office Suite) คนทั่ ว ไปมั กนึ กถึ งซอฟตแวรชุ ด
โปรแกรมสํานักงานไมโครซอฟท (Microsoft Office) ซึ่งเป3นซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ใช9งาน ผู9ใช9จําเป3นต9องจาย
คาลิขสิทธิ์ใบอนุญาตใช9งานซอฟตแวรกอนจึงจะสามารถติดตั้งและใช9งานซอฟตแวรดังกลาวได9อยางถูกต9องตาม
กฎหมาย แตในระยะที่ผานคนไทยสวนใหญก็ยังมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช9งานซอฟตแวรดังกลาว
แนวทางหนึ่งที่เป3นทางออกสําหรับหลายๆ ประเทศ ในการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร คือการ
สงเสริ ม การใช9 แ ละพั ฒ นาซอฟตแวรโอเพนซอรส โดยเฉพาะซอฟตแวรชุ ด โปรแกรมสํ า นั ก งานโอเพน
ออฟฟIศดอทอ็อก (ปJจจุ บัน คือ Apache OpenOfficeTM) หรือซอฟตแวรที่พัฒนาตอยอดจากซอฟตแวร
ดังกลาว เชน LibreOffice ประเทศที่มีการนําซอฟตแวรดังกลาวมาใช9อยางจริงจัง เชน สาธารณรัฐประชาชน
จีน เกาหลี ไต9หวัน มาเลเซีย เวียดนาม เป3นต9น ซึ่งทําให9ลดการพึ่งพาซอฟตแวรจากตางประเทศ และเป3นการ
ยกระดับขีดความสามารถให9กับผู9ประกอบการ และนักพัฒนาซอฟตแวรให9สามารถแขงขันได9ในเวทีโลก
จากการศึกษาวิจัย (วิทยานิพนธ) เรื่อง “ปJจจัยความสําเร็จของการเปลี่ยนมาใช9ซอฟตแวรชุดโปรแกรม
สํานักงานโอเพนออฟฟIศดอทอ็ อกในองคกรธุ รกิจ ” (SUCCESS FACTORS OF MIGRATION TO
OPENOFFICE.ORG IN BUSINESS ORGANIZATIONS) ของนายทศพนธ นรทัศน โดยได9มีการศึกษาข9อมูล
จากองคกรขนาดใหญที่ประสบความสําเร็จในการนําซอฟตแวรดังกลาวมาใช9งาน จํานวน ๕ องคกร ซึ่งผล
การศึกษา พบวาองคกรสามารถลดคาใช9จายด9านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
โดยรวมของประเทศ สมควรที่จะได9รับการขยายผลในวงกว9างตอไป

-๒ผลการศึกษาสามารถนํามาประยุกตใช9ในการให9ความเห็นและข9อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการนําซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศมาใช9งานในระดับประเทศ เพื่อให9การนํา
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศดอทอ็อก หรือซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานอื่นใดที่พัฒนา
ตอยอดจากซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศดอทอ็อก ซึ่งมีลักษณะเป3นซอฟตแวรชุดโปรแกรม
สํานั กงานที่เป3 นโอเพนซอรส และฟรี แวร เชน Apache OpenOfficeTM, LibreOffice มาใช9 งานใน
ระดับประเทศ ทั้งในองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันจะเป3นการลดคาใช9จายด9านซอฟตแวร
ของประเทศ และลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในภาพรวม รัฐควรสนับสนุนการดําเนินการ ดังนี้
๑. ข9อเสนอแนะในการพัฒนาซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศ
๑.๑ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรเป3นหนวยงานกลางใน
การประสานงานและสนั บสนุ นงบประมาณในการพั ฒนาซอฟตแวรชุ ดโปรแกรมสํ า นั กงานโอเพนออฟฟI ศ
ให9มีคุณลักษณะที่สําคัญ ซึ่งมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการเปลี่ยนมาใช9ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน
โอเพนออฟฟIศในองคกรธุรกิจ ดังนี้
๑) พัฒนาขีดความสามารถของชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศให9
รองรับลักษณะงานที่ทําอยูขององคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยให9มีการวิจัยและพัฒนา
อยางจริงจัง
๒) พัฒนาให9ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศดอทอ็อก มี
ความงายในการใช9งาน อยางตอเนื่อง
๑.๒ พัฒนาซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศดอทอ็อกให9สามารถ
ทํางานรวมกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร (ERP) หรือระบบบริหารจัดการเนื้อหาขององคกร
(ECM) ได9อยางมีประสิทธิภาพ
๒. ข9อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนําซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศ
มาใช9ในระดับประเทศ
๒.๑ ประกาศให9การนําซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศ หรือ
ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานอื่นใดที่พัฒนาตอยอดจากซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศ
มาใช9งานเป3นวาระแหงชาติ เชนเดียวกับกรณีของประเทศเพื่อนบ9านหลายประเทศในประชาคมอาเซียน เชน
มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร เป3นต9น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข9อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียนให9
เป3นไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยจะเข9าสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณใน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธแหงชาติ (ระยะ ๕ ปi ) วาด9 ว ยการนํ า ซอฟตแวรชุ ด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศ หรือซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานอื่นใดที่พัฒนาตอยอดจากซอฟตแวร
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศดอทอ็อก รวมถึงซอฟตแวรโอเพนซอรสอื่นใดมาใช9งาน โดยประกอบด9วย
๓ ระยะ คือ
๑) ระยะที่ ๑ : การวางโครงสร9 างพื้ นฐานและปJจ จั ยเอื้ ออํ า นวยตอการ
ยอมรับซอฟตแวรโอเพนซอรส
๒) ระยะที่ ๒ : เพิ่ ม การยอมรั บ ซอฟตแวรโอเพนซอรส โดยติ ด ตั้ ง ใน
หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศเป3นแบบอยาง และแรงผลักดันให9ภาคเอกชน และภาคประชาชนปฏิบัติตาม

-๓๓) ระยะที่ ๓ : การเพิ่มสมรรถนะในการวิจั ยและพัฒ นาซอฟตแวร
โอเพนซอรสให9มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
โดยแผนดังกลาวข9างต9น จะเป3นแผนกลยุทธภายใต9แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให9ทิศทางการสงเสริมและพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส
ของประเทศไทยเป3นไปอยางมีทิศทาง สร9างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให9กับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
๒.๓ ประกาศใช9รูปแบบเอกสารกลางภาครัฐแบบเปIด (Open Document
Format) สําหรับเอกสารที่สร9างจากซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงาน ของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําเผยแพร
หรือให9สาธารณชนดาวนโหลด
๒.๔ ยกเลิ กการจั ด สรรงบประมาณภาครั ฐ สํ า หรั บ การจั ด หาซอฟตแวรชุ ด
โปรแกรมสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ แกหนวยงานภาครัฐทั้งหมด เว9นแตในกรณีที่จําเป3นต9องใช9งานจริงๆ โดยให9
พิจารณาเป3นรายกรณี
๒.๕ สนั บ สนุ น มาตรการทางด9 า นภาษี แ กองคกรธุ ร กิ จ ที่ นํ า ซอฟตแวรชุ ด
โปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศ หรือซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานอื่นใดที่พัฒนาตอยอดจากซอฟตแวร
ชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศ มาใช9งานในระดับองคกร โดยให9นําคาใช9จายในการฝqกอบรมบุคลากรที่
เกี่ยวข9องกับการเปลี่ยนมาใช9ซอฟตแวรดังกลาว มาหักลดหยอนภาษีได9
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได9ในรายงานการวิจัย (วิทยานิพนธ) เรื่อง “ปJจจัยความสําเร็จ
ของการเปลี่ยนมาใช9ซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศดอทอ็อกในองคกรธุรกิจ” โดยดาวนโหลดได9ที่
http://www.ictforall.org/Articles/Thossaphol_OOO_Success_Factors_13_JUNE_2012.pdf

การนําซอฟตแวรชุดโปรแกรมสํานักงานโอเพนออฟฟIศ (Apache OpenOfficeTM) มาใช9งาน
ในระดับประเทศเพื่อประโยชนในการขยายผลการสงเสริมการใช9งานซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยให9
กว9างขวางยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณและเปrาหมายที่ระบุไว9ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ ๒ ของประเทศไทย...สามารถดาวนโหลดซอฟตแวรได9ฟรี ที่ http://www.openoffice.org/th/
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