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บทคัดย่อ

	 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมส่ีวนช่วยขบัเคลือ่นธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพได้เช่นเดยีวกบัซอฟต์แวร์เอกสทิธิเ์ฉพาะ	อกีทัง้ยงัมส่ีวนช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการลงทนุด้านซอฟต์แวร์ขององค์กร	พร้อมน�าไปสูก่ารสร้างการปลกูฝังเรือ่งของคณุธรรมจรยิธรรมสร้างจติส�านกึไม่ให้เกดิ
การละเมดิลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์	และเพือ่ให้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเตบิโตได้ในองค์กรทกุระดบั	หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องจ�าเป็นต้องให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างจริงจัง	

Abstract

 Open Source Software can drive business successfully and efficiently in similar manner that Proprietary Software 
does. Moreover, Open Source Software help to reduce the cost of investment in softwares. The Open Source Software can 
be an alternative for companies to avoid the software piracy problem and instill morality and ethics among employees. 
Therefore, all government units and organizations should promote, cultivate and support the use of Open Source Software 
among their employees.  

บทน�ำ

	 การด�าเนนิธรุกจิในปัจจบุนัเป็นยคุทีม่กีารแข่งขนัทางธรุกจิสงู	ท�าให้เจ้าของธรุกจิต้องมกีารปรบักลยทุธ์ในการบรหิารงานเพือ่สร้าง
ความแตกต่างให้กบัสนิค้าและผลติภณัฑ์	พร้อมกบัการสร้างมลูค่าเพิม่และลดต้นทนุการผลติ	ด้วยการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการบริหารจัดการ	ท�าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ตลอดจนการประมวลผลเป็นไปได้อย่างถูก
ต้องและรวดเร็ว	 สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกสภาพแวดล้อมและทุกสถานการณ	์ เช่น	 การน�าซอฟต์แวร์ระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร	(ERP)	มาใช้บริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ	ขององค์กรเพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการท�างาน	
การน�าระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	(CRM)	มาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในการ
ใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้าส�าหรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ	 เพื่อช่วยให้เกิดการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น	หรือการน�า
ซอฟต์แวร์ส�านักงานมาใช้ในส�านักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานท�าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น	เป็นต้น
	 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�าคัญที่องค์กรจ�าเป็นต้องลงทุน	 คือ	 การลงทุนด้านซอฟต์แวร์	 ซึ่งซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานจะเป็น
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์	(Commercial	Software)	องค์กรต้องเสียค่าบ�ารุงรักษาเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีฟังก์ชันที่ท�างานถูกต้องตรงกับ
ความต้องการขององค์กร	ดังนั้นเจ้าของธุรกิจต้องเสียงบประมาณในการลงทุนทางด้านซอฟต์แวร์จ�านวนมาก	เนื่องจากซอฟต์แวร์เหล่านี้
เป็นซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพงและต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	หากผู้ใช้ต้องการปรับเปลี่ยนรุ่นของซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการท�างานหรือ
พัฒนาคุณภาพของซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น	ผู้ใช้ต้องช�าระเงินให้บริษัทผู้จ�าหน่ายเพิ่มขึ้น	จึงเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่
องค์กรต้องให้ความส�าคัญ	เหตุนี้อาจเป็นมูลเหตุส�าคัญที่น�าไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	โดยผู้ใช้อาจมีการคัดลอก	ดาวน์โหลด	หรือ
ตดิตัง้หลายส�าเนาของซอฟต์แวร์ลขิสทิธิไ์ว้ในเครือ่งคอมพวิเตอร์โดยไม่ได้รบัอนญุาต	ดงันัน้ทางเลอืกทีจ่ะช่วยลดปัญหาดงักล่าวคอื	การน�า
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในองค์กรเพือ่ช่วยให้ธรุกจิเหล่านีม้คีวามสามารถในการแข่งขนั	ลดค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบไอทใีนองค์กร	
และเพิ่มทางเลือกในการใช้โปรแกรมเชิงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น	 ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สามารถน�ามาใช้งานใน
องค์กรจ�านวนมาก	เช่น	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติงาน	ซอฟต์แวร์ส�านักงาน	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร	และซอฟต์แวร์
ระบบลูกค้าสัมพันธ์	เป็นต้น	

กำรขับเคลื่อนธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
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ควำมหมำยของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software)

	 องค์กรอิสระ	Open	Source	Initiative	หรือ	OSI	 เป็นองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	กล่าวว่า	ซอฟต์แวร์			
โอเพนซอร์สเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้และผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงรหัสต้นฉบับ	(Source	Code)	 สามารถเผยแพร่โปรแกรมได้ตามเงื่อนไขที่
ก�าหนดไว้ในข้อสัญญาอนุญาต	 เช่นเดียวกับที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(2549)	 ให้ความหมายของโอเพน
ซอร์สไว้ว่า	โอเพนซอร์ส	คือ	ซอฟต์แวร์ที่สามารถน�าไปใช้งาน	ศึกษา	แก้ไข	และเผยแพร่	ได้อย่างเสรี	โดยการพัฒนาต้องเปิดเผยรหัส
ต้นฉบับให้สาธารณชนสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดได	้ จึงอาจกล่าวได้ว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	 คือ	 ซอฟต์แวร์ที่มีอิสระในการใช้งาน	
ศึกษา	แก้ไข	และเผยแพร่	โดยไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
	 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีความแตกต่างจากซอฟต์แวร์เอกสิทธิ์เฉพาะ	(Proprietary	Software)	 หรือซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์หลาย
ประการ	ประเดน็แรกคอืซอฟต์แวร์เอกสทิธิเ์ฉพาะถกูพฒันาโดยบคุคลหรอืบรษิทั	รหสัต้นฉบบัทีใ่ช้ส�าหรบัการสร้างซอฟต์แวร์จะถกูเกบ็ไว้
เป็นความลบั	มแีต่เฉพาะผลติภณัฑ์ทีใ่ห้กบัผูใ้ช้งานทีม่าพร้อมกบัใบรบัประกนัและเอกสารคูม่อืการใช้งาน	มลีขิสทิธิก์ารใช้งานตามกฎหมาย	
ซอฟต์แวร์เป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของเจ้าของ	ดงันัน้ผูใ้ช้งานจงึไม่สามารถแจกจ่ายส�าเนาไปให้ผูใ้ช้งานอืน่ๆ	ได้	รวมทัง้ไม่สามารถแก้ไข
ซอฟต์แวร์เว้นเสยีแต่ว่าจะได้รบัอนญุาตจากเจ้าของให้กระท�าได้	ในทางตรงกนัข้ามซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอนญุาตเปิดเผยรหสัต้นฉบบัให้
กับสาธารณชนสามารถเข้าถึง	แก้ไข	และแจกจ่ายได้	อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
	 ประเดน็ถดัมาคอืซอฟต์แวร์ทัง้สองประเภทเกดิจากแรงจงูใจทีแ่ตกต่างกนั	แรงจงูใจของผูผ้ลติซอฟต์แวร์เอกสทิธิเ์ฉพาะเน้นชดัเจน
ในเรือ่งของการมุง่หาผลก�าไร	แต่ส�าหรบัในส่วนของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สผูผ้ลติส่วนใหญ่มาจากกลุม่คนทีช่ืน่ชอบในงานด้านการประมวล
ผล	และกลุม่คนทีต้่องการสร้างผลงานให้เกดิความแตกต่าง	มคีวามเป็นอสิระในการใช้ซอฟต์แวร์ไม่ผกูขาดกบับรษิทัใดบรษิทัหนึง่ในตลาด
ซอฟต์แวร์	และยิง่ไปกว่านัน้ผูม้ส่ีวนร่วมสร้างซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	มกัจะเป็นผูใ้ช้งานทีต้่องการใช้งานระดบัชัน้สงูและต้องการซอฟต์แวร์
ทีต่รงกบัความต้องการของตนเอง	ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบลกัษณะโดยทัว่ไปของซอฟต์แวร์เอกสทิธิเ์ฉพาะกบัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	ได้ดงั
ตารางที่	1

ตารางที่ 1:	การเปรียบเทียบลักษณะโดยทั่วไปของซอฟต์แวร์เอกสิทธิ์เฉพาะกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

 หัวข้อ ซอฟต์แวร์เอกสิทธิ์เฉพาะ  ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

	 สัญญาอนุญาต		 สญัญาปิดทีจ่�ากดัสทิธกิารใช้งานตามสญัญาการค้า	 สญัญาเปิดทีใ่ห้เสรภีาพในการใช้งาน	ทีค่รอบคลมุ
	 	 	 การใช้เพื่อการศึกษา	อนุญาตปรับเปลี่ยนแก้ไข		
	 	 	 และเผยแพร่ท�าส�าเนาซ�้าได้แจกจ่ายได้
 
	 การพัฒนา		 จ�ากัดการพัฒนาโดยผู้จ�าหน่าย	ผู้ซื้อใช้งาน	 การพฒันาเกดิจากความร่วมมอืผ่านอนิเทอร์เนต็
	 	 ได้เท่านั้น	 จากโปรแกรมเมอร์ทั่วโลก	
 
	 ค่าใช้จ่าย	 ต้นทุนสูง	และ	มีค่าบ�ารุงรักษาเป็นรายปี	 มค่ีาใช้จ่ายน้อยมากและไม่มค่ีาบ�ารงุรกัษารายปี
 
	 จุดมุ่งหมายทางธุรกิจ		 ผู้ผลิตมุ่งแสวงหาผลก�าไร	 การแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกจนกระจาย
	 	 	 สู่สาธารณชน
 
	 การส่งมอบ	 ส่งมอบตามสัญญาธุรกิจการซื้อขาย	 ส่งมอบฟรีผ่านการบริการดาวน์โหลด	
	 	 	 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 
	 ความเป็นเจ้าของ		 ผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว	 ทุกคนเป็นเจ้าของได้ไม่จ�ากัด

50-54.indd   51 19/8/2553   10:03:19



Executive Journal5252

บทบำทของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

	 ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกมีการน�าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมา
ประยุกต์ใช้	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานขององค์กร	 เช่น	
การน�าซอฟต์แวร์ส�านักงาน	 เช่น	OpenOffice.org	 มาใช้แทน
ซอฟต์แวร์	MS	Office	เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานประเภทการ
ประมวลผลค�า	(Word		Processor)	แผ่นตารางท�าการ	(Spreadsheet)	
และการน�าเสนอข้อมูล	(Presentation)	(Seydel,	2009)	การน�าชุด
ซอฟต์แวร์ประเภท	Enterprise	Resource	Planning	(ERP)	 เช่น	
Compiere®	หรือ	Openbravo®	มาใช้เพื่อบริหารงานทรัพยากร
องค์กร	ตัง้แต่การบรหิารบญัช	ี(Accounting)	การบรหิารทรพัยากร
บุคคล	(Human	Resource	Management)	การบริหารการตลาด	
(Marketing	Management)	 การบริหารการขาย	 (Sale	
Management)	 การบริหารกระบวนการผลิต	 (Product	
Management)	 การบริหารการเงิน	 (Manufactur ing	
Management)	 ไปจนถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 (Customer	
Relationship	Management)	เป็นต้น	(Johansson	&	Sudzina,	
2009)	 นอกจากนั้นยังมีการน�าซอฟต์แวร ์ระบบปฏิบัติการ	
(Operating	Software)	เช่น	Linux® ซอฟต์แวร์ให้บริการเว็บ	(Web	
Server)	 เช่น	Apache®	 และซอฟต์แวร์ให้บริการฐานข้อมูล	
(Database	Server)	เช่น	MySQL®	มาใช้เป็นซอฟต์แวร์พืน้ฐานของ
องค์กร	(Nagy,	et	al.,	2010)
	 ด้วยเหตุนี้เองจึงมีผู้สนใจศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์สในองค์กรเป็นจ�านวนมาก	ดงัเช่น	Schindler	(2008)	ได้ส�ารวจ
เจ้าหน้าทีไ่อทแีละผูบ้รหิารเกีย่วกบัการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใน
องค์กร		พบว่า	มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	อยู่แล้วคิดเป็นร้อย
ละ	53	 และมีแผนที่จะใช้เพิ่มขึ้นในปีหน้าคิดเป็นร้อยละ	10	
นอกจากนั้นร้อยละ	44	กล่าวว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีคุณภาพดี
เทียบเท่ากับซอฟต์แวร์เอกสิทธิ์เฉพาะ	 มีการใช้โปรแกรมในเชิง
ธุรกิจ	 (Business	Application)	 ประเภทโปรแกรมบนเครื่อง
เดสก์ทอป	(Desktop	Applications)	 เช่น	OpenOffice	คิดเป็น
ร้อยละ	45	และมกีารใช้โปรแกรมส�าหรบับรหิารองค์กร	(Enterprise	
Applications)	เช่น	CRM	tools	และ	ERP	คิดเป็นร้อยละ	25		รวม
ทั้งชัชชัย	พิทักษ์วงษ์	(2548)	ได้ศึกษาปัจจัยส�าเร็จในการใช้	Open	
Source	Software	(LinuxTLE	และ	OpenOffice)	เพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรในประเทศไทย	กรณีศึกษา	บริษัทไทยธุรกิจเกษตร	
จ�ากัด	โดยท�าการทดลองติดตั้งระบบปฏิบัติการ	LinuxTLE	 และ	
โปรแกรมชุดส�านักงาน	OpenOffice	 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
บรษิทัและให้ผูใ้ช้งานได้ใช้ปฏบิตังิานประจ�าวนัช่วงระยะเวลาหนึง่	
ผลการศกึษาพบว่า	สามารถน�าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้งานใน
การด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับระบบที่ใช้ใน

ปัจจุบัน	(Microsoft	Windows	และ	Microsoft	Office)	และเมื่อ
เปรยีบเทยีบด้านงบประมาณลงทนุในด้านซอฟต์แวร์แล้วซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส	สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ	37%	
	 เช่นเดยีวกบัผลวจิยัของ	Gartner	(2008)	ทีร่ะบวุ่าประมาณ
ร้อยละ	95	จากบริษัททั่วโลก	2,000	บริษัท	มีการน�าเอาซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สมาใช้งาน	 โดยสามารถท�างานร่วมกับผลิตภัณฑ์แบบ
ปกปิดรหสัต้นฉบบัพืน้ฐานทีใ่ช้งานในตลาดได้	และในปี	ค.ศ.	2010	
องค์กรไอทีทั่วโลกจ�านวน	2,000	 บริษัทจะพิจารณาลงทุนน�าเอา
ผลิตภัณฑ์โอเพนซอร์สไปใช้เป็นซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กรคิดเป็นร้อยละ	80	และเป็นซอฟต์แวร์ทางธุรกิจคิดเป็นร้อย
ละ	25	ส่วน	The	JORUM	Team	(2005:	29-30)	ได้ท�าการส�ารวจ
บริษัทหลายแห่งพบว่า	 เหตุผลที่ท�าให้องค์กรเหล่านี้หันมาใช้
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	 คือ	 ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องลิขสิทธิ์	 มี
ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้	รวมถึง	Ellis	และ	Belle	(2009:	41-49)	ได้
ศึกษาพบว่าสาเหตุที่องค์กรขนาดเล็กในประเทศแอฟริกาใต้มีการ
ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	คือ	ประหยัดค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์
	 ส�าหรับประเทศไทยมีหลายองค์กรที่น�าซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์สมาประยกุต์ใช้งาน	เช่น	บรษิทัดจิแิลนด์		(ประเทศไทย)	จ�ากดั	
เป็นบริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลข่าวสาร	
ได้เปลี่ยนจากการใช้	Microsoft	Office	มาเป็น	Office	Pladao® 
หรือ	Office	TLE®	 เพื่อควบคุม	 ลดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ของ
องค์กรและมีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์	 บริษัทโกลเด้น	 มายด์	
เซอร์วิส	จ�ากัด	เป็นบริษัทบริการด้านทรัพยากรบุคคล	จัดหาและ
บริหารบุคคลให้แก่ทุกองค์กร	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ได้น�า
ซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจ	Compiere®	มาใช้ในองค์กร	เนื่องจากบริษัท
ยังไม่พร้อมกับการลงทุนด้านซอฟต์แวร์มูลค่าสูง	 ที่ต้องมีการ
เปลี่ยนโปรแกรมตามเวอร์ชันของโปรแกรมที่ผู้ผลิตเปิดตัวเวอร์ชัน
ใหม่ๆ	ออกมาเป็นประจ�า	ถ้าบริษัทมีการใช้โปรแกรม	ERP	แบบมี
ลิขสิทธิ์	จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนเงิน	10		ล้านบาท	แต่ถ้า
ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจะท�าให้มลูค่าการลงทนุโดยรวมของธรุกจิ
ต�่าลง	ส่งผลให้ศักยภาพการแข่งขันในเชิงของต้นทุนของบริษัทสูง
ขึ้น	 บริษัท	 เอส	 แอนด์	 พี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ประกอบธุรกิจร้าน
อาหารและร้านเบเกอรี	่ได้น�าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้งานหลาย
ตวั	โดยหนึง่ในจ�านวนนี้	คอื	SugarCRM®	ซึง่เป็นซอฟต์แวร์บรหิาร
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า	โดยน�ามาใช้สร้างระบบ	Help	Desk	ส�าหรบั
ให้บรกิารผูใ้ช้ภายในองค์กร	นอกจากนัน้ยงัมกีารใช้ซอฟต์แวร์อืน่ๆ	
ที่อยู ่ในชุดซอฟต์แวร์จันทราที่ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	หรอื	SIPA	ได้พฒันาและแจกจ่ายให้บคุคลทัว่ไป
น�าไปใช้งาน	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้ลินุกซ์ทะเล	
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และใช้ซอฟต์แวร์ส�านักงาน	OpenOffice.Org		ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน	 การเคหะแห่งชาติ	 บริษัท	AIS	(Advance	 Info	
System)	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 และบริษัทไทยประกันชีวิต	 น�า
ซอฟต์แวร์ส�านกังาน	OpenOffice.Org		มาใช้ในการท�างาน	บรษิทั
การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	
ใช้ซอฟต์แวร์ลนิกุซ์เป็นระบบปฏบิตักิาร	รวมถงึมกีารใช้ซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สประเภทภาษาส�าหรับการเขียนโปรแกรม	 ระบบฐาน
ข้อมลู	นอกจากนัน้ยงัมซีอฟต์แวร์ประเภท	Content	Management	
System	(CMS)	ส�าหรับใช้ในการสร้างเว็บไซต์	และซอฟต์แวร์ด้าน	
e-Learning	เป็นต้น	นอกจากนัน้ผูใ้ช้ตามบ้านและร้านอนิเทอร์เนต็
คาเฟ่มแีนวโน้มเปลีย่นไปใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	เช่น	ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์	 และ	 ชุดซอฟต์แวร์ส�าหรับส�านักงาน	
OpenOffice.Org	 มากขึ้น	(“ความส�าเร็จของซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์ส”,	ม.ป.ป.)
	 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน	 หน่วยงานที่เป็นแกนน�าหลัก	 คือ	 ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เนคเทค)	ซึ่ง
เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติมีนโยบายในการพัฒนา	 ผลักดัน	 และสนับสนุนให้ใช้
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างแพร่หลายในประเทศไทย	โดยเนคเทค
ได้มีการรวบรวมโปรแกรมโอเพนซอร์สต่างๆ	 ที่สามารถใช้งานได้
กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์	(Windows)	เผยแพร่และแจกจ่ายฟรี
ให้แก่ผู้สนใจ	พร้อมทั้งได้มีการทดลองใช้งานกับบุคลากรของเนค
เทคทั้งหมด	(วิรัช	ศรเลิศล�้าวาณิช	และคณะ,	2546)	รวมทั้งยังมี
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้
มากขึ้น	 โดยมีองค์กรเครือข่ายหลายหน่วยงานที่ร ่วมให้การ
สนับสนุนรวมถึงบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ	 เข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการของสมาคม	 (สมาคมสมาพันธ ์โอเพนซอร์สแห่ง
ประเทศไทย,	ม.ป.ป.)	โดยสมาคมได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการใช้รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์ส	 รวมถึงส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	
(องค์การมหาชน)	 หรือ	SIPA	 ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุน
และส่งเสรมิการให้ความรูเ้กีย่วกบัซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	โดยมกีาร
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ในการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่
สนใจในการน�าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้งาน
	 ดังนั้นจากที่กล่าวมาพบว่า	 การที่องค์กรน�าซอฟต์แวร์โอ
เพนซอร์สมาใช้งาน	มเีหตผุลหลกัมาจากการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ท�างานและลดค่าใช้จ่ายขององค์กร	 เพิ่มทางเลือกในการใช้

ซอฟต์แวร์ขององค์กร	รวมถึงการสร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ

ปัญหำและอุปสรรค

	 เมือ่พจิารณาถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใช้ซอฟต์แวร์				โอ
เพนซอร์สของผูใ้ช้ในประเทศไทย	สามารถสรปุเป็นประเดน็ทีส่�าคญั
ได้ดังนี้
	 1.	 ปัญหาด้านบคุลากร	การขาดแคลนนกัพฒันาทีม่คีวาม
รู้ในสาขานี้โดยเฉพาะการขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ที่สามารถ
พัฒนาโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	 การขาดแคลนผู้
เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังคนอื่นๆ	 หรือให้ค�า
แนะน�าแก่ผูใ้ช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้	เนือ่งจากมผีูใ้ห้ความสนใจ
และน�าไปใช้งานน้อย	รวมทัง้ปัญหาในเรือ่งของเจตคตทิีผู่ใ้ช้ไม่ชอบ
การเปลี่ยนแปลงที่จะรับสิ่งใหม่ๆ	 อีกทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องพยายามสนับสนุน	และผลักดันให้คนไทยหันมาใช้ซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สกันมากขึ้น	 ถึงแม้ตอนนี้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจะยัง
ไม่เป็นที่คุ้นเคยของผู้ใช	้ ไม่สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย	 หรือ
อาจใช้งานค่อนข้างยาก	แต่หากมีผู้ใช้มากขึ้น	ย่อมสร้างแรงจูงใจ
ให้กบักลุม่นกัพฒันาหนัมาพฒันาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้เหมาะ
สมกับการใช้งานของคนไทยมากขึ้น
	 2.	ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 ปัญหานี้เกิดจากการละเมิด
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศยังมีอยู ่เป็นจ�านวนมาก	 โดยที่
ซอฟต์แวร์ละเมดิลขิสทิธิส์ามารถหาซือ้ได้ง่ายตามร้านคอมพวิเตอร์
ต่างๆ	 รวมทั้งยังมีราคาถูก	 อีกทั้งผู้ใช้ไม่ค่อยรู้สึกว่าการละเมิด
ลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์เป็นเรือ่งผดิ	ดงันัน้จงึไม่เหน็ความส�าคญัของการ
หนัมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	ท�าให้มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิและ
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย	 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนควรต้องช่วยกนัประชาสมัพนัธ์และปลกูจติส�านกึทีด่ใีห้
ผู้ใช้เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
	 3.	ปัญหาด้านนโยบาย	พบว่า	ผู้บริหารในองค์กรเองที่ไม่
สนับสนุนหรือยังไม่เห็นความส�าคัญของการใช้ซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์ส	 หน่วยงานของรัฐอาจไม่แน่ใจในนโยบายของรัฐบาลว่าจะ
สนับสนุนให้ใช้อย่างจริงจังหรือไม่	 และไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิด
ชอบผลักดันการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างชัดเจน	ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้
และสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์กับผู้ประกอบการอย่างจริงจัง
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บทสรุป

	 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นซอฟต์แวร์ที่มีอิสระ
ในการใช้งาน	 สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต	 ผู้ประกอบการขององค์กรต่างๆ	 ทั้งใน
องค์กรขนาดใหญ่	 ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)		
สามารถน�าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้แทนซอฟต์แวร์
เชิงพาณิชย์ที่มีลิขสิทธิ์	 เพื่อช่วยในการบริหารงานและ
การด�าเนนิงานขององค์กร	ท�าให้เกดิการขบัเคลือ่นทาง
ธุรกิจ	ลดต้นทุนด้านซอฟต์แวร์	ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้าง
ภูมิคุ ้มกันที่ดีในการพึ่งพาตนเอง	 ลดการผูกขาด
ซอฟต์แวร์จากบริษัทต่างชาติ	 และช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	 ดังนั้นหน่วยงานภาค
รฐัทีเ่กีย่วข้องควรมส่ีวนส�าคญัในการผลกัดนั	สนบัสนนุ	
ประชาสมัพนัธ์	และให้ความรูก้บัผูป้ระกอบการ	เพือ่ให้
เกดิประโยชน์สงูสดุในการบรหิารองค์กรด้วยซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส
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