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Two roads diverged in a
wood, and I - I took the
one less traveled by,
And that has made all
the difference

Robert Frost

There are always
two choices. Two
paths to take. One is
easy. And its only
reward is that it's
easy

Anonymous
Made with OpenOffice.org

Discover
Decide
Migrate

Quick Facts

Software Type

Office suite

Similar Software Microsoft Office
 no license fee
 unlimitted installation
 freely copy and distribute
 choose your favorite platform, including Windows 98, Mac OS X
Benefits

 PDF export
 open existing Microsoft Office documents
 better Thai language support, Thai UI
 standard XML document format for document longevity
 import/export more legacy formats

Software based
on the same
source
Includes

StarOffice, Pladao Office, OfficeTLE, Novell OpenOffice.org, IBM
Lotus Symphony
word processor, shreadsheet, presentation, database, drawing,
equation editor, macro

Not includes

email/calendar client (like Outlook)

Native Formats

ISO 26300 – Open Document Format for Office Applications (ODF)

Import/Export
Platforms
Hardware
Requirement

MS Office legacy format (doc, xls, ppt), MS OOXML (docx, xlsx,
pptx), RTF, CSV ...
Windows 98/ME/2000SP2/2003/XP/Vista, Mac OS X, Linux, Unix ...
RAM 128M, Harddisk 800M, Display 800x600

Supported

52, including Thai, Khmer, Lao, Vietnamese, Chinese, Japanese,

Languages

Korean

Developers

License
License Fee

2

Global: Sun Microsystems, Novell, IBM ...
Local: NECTEC, OSDEV ...
Open Source (LGPL) – free to use, learn, modify, copy and
redistribute
฿0

OpenOffice.org

All the power of an MScompatible office suite
without the high price tag.

Cybia - Reviews—"Best
of the Best" Awards

ชดออฟฟศเปนซอฟตแวรพนฐานทผใชคอมพวเตอรทกคนใช และเกอบท%งหมดใชไมโครซอฟทออฟฟศ
ดวยราคา 15,000-23,000 บาท ต3อเครอง หรอ 1,500,000 ต3อปถาโดยเฉลยคณตองซอเครองใหม3ให
พน%กงาน 100 เครองทกป คงจะดถาบรษ%ทของคณมทางเลอกคงเลอกทจะไม3ตองเสยเงนกอนน แน3นอน
การใชซอฟตแวรอย3างผดลขสทธ< เช3นไม3ซอ license หรอซอ license ไม3ครบไม3ใช3ทางเลอกทเปนไปได
โชคดทป%จจบ%นเรามทางเลอกทจะใชชดออฟฟศต%วอนทมความสามารถเท3าเทยม แต3ไม3มค3าใชจ3ายต3อ
เครอง น%นคอ OpenOffice.org ชดออฟฟศแสนประหย%ดทองคกรทชาญฉลาดเลอกใช

Background
a fully functioning office
suite that's compatible
with Microsoft Office files,
consisting of a word
processor (Writer), a
spreadsheet (Calc) and
presentation (Impress)
programs, along with a
database (Base) and a
vector drawing tool (Draw)

IT Reviews
Recommended

การเพมการใชไอทช3วยเพมประสทธภาพขององคกรไดอย3างเหนผล แต3ทกองคกรตองควบคมค3าใชจ3าย
ทางดานไอทใหเหมาะสม ในช3วงทศวรรษทผ3านมา องคกรในประเทศไทยนLาซอฟตแวร proprietary
จากต3างประเทศมาใชโดยไม3เสยค3า license เปนเรองปรกต กระท%งบรษ%ทเจาของผลตภ%ณฑเหล3าน%น
รวมต%วก%นเพอกดด%นใหองคกรตองเสยค3าลขสทธ<อย3างถกตอง เวลาน%นเปนจดเรมตนทองคกรใน
ประเทศไทยเรมหาซอฟตแวรรปแบบอนมาทดแทน เนองจากชดออฟฟศเปนสงทพน%กงานจLาเปนตองใช
มากทสด และมราคาแพง จQงเปนซอฟตแวรต%วแรกททกองคกรรเรมทจะเปลยนแปลง
ป 1999 ซ%นไมโครซสเตมสไดเขา take over บรษ%ท StarDivision ทพ%ฒนาชดออฟฟศค3แข3งของไมโคร
ซอฟทออฟฟศภายใตชอ StarOffice แลวไดรลสเวอรช%นโอเพนซอรสออกมาในอกชอหนQงคอ
OpenOffice.org ต3อมาในป 2002 เนองจาก OpenOffice.org ย%งไม3สามารถใชก%บภาษาไทยได ดวย
แรงกดด%นอย3างมากจาก BSA ทLาใหมสองหน3วยงานทนLา OpenOffice.org มาต3อยอดดานภาษาไทย
คอ ซ%นไมโครซสเตมส (ประเทศไทย) ในชอ “ปลาดาวออฟฟศ” และเนคเทค ในชอ “ออฟฟศทะเล” การม
แบรนดถQง 4 แบรนดของชดออฟฟศทมจากซอรสโคดเดยวก%นทLาใหเกดความส%บสน จนกระท%งในป
2005 หล%งจาก OpenOffice.org รลสเวอรช%น 2.0.1 ทใชภาษาไทยได ดวยความพยายามของฝ3ายโอ
เพนซอรส SIPA ทLาใหทกฝ3ายตกลงร3วมก%นทจะพ%ฒนาและส3งเสรมชดออฟฟศเพยงต%วเดยวคอ
OpenOffice.org เพอใหทกคนทเคยใช “ปลาดาวออฟฟศ” หรอ “ออฟฟศทะเล” ห%นมาใช
OpenOffice.org 2 แทน เพอความสะดวกในการพ%ฒนา การบรการ และการตลาด
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Applications

Writer – Word processor
Similar Software

Microsoft Word

Native Format

ODF Text Document (odt)

Import/Export

MS Word 6/95/97/2000/XP (doc),
MS Word 2003 (xml),
OpenOffice.org 1.x Writer (sxw),
HTML, RTF, text

Import-only

MS WinWord 5, WordPerfect
(wpd)

Export-only

PDF, PDF/A, LaTeX, MediaWiki

Calc - Spreadsheet
Similar Software

Microsoft Excel

Native Format

ODF Spreadsheet (ods)

Import/
Export

MS Excel 5/6/95/97/2000/XP
(doc), MS Excel 2003 (xml),
OpenOffice.org 1.x Calc (sxc),
CSV, DBF, DIF, RTF, HTML

Import only

Lotus 123, Quattro Pro 6

Export only

PDF, PDF/A
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Impress – Presentation
Similar Software

Microsoft PowerPoint

Native Formats

ODF Presentation (odp)

Import/Export

MS PowerPoint 97/2000/XP (doc),
OpenOffice.org 1.x Impress (sxi)

Export only

PDF, PDF/A, HTML, Flash (swf),
bitmap/vector formats

Number of effects

59 transition effects, 158
animation effects

Base – Database
Similar Software

Microsoft Access

Native Formats

ODF Database (odb), with
embedable HSQLDB

Microsoft Access, MySQL,
PostgreSQL, Oracle, LDAP,
Supported Databases
ODBC, JDBC, ADO, spreadsheet,
text, many address books
Wizards

Table, Query, Form, Report

Similar Software

Microsoft Access
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Reviews

November 28, 2007, eWeek.com
OpenOffice.org 2.3 sports a nifty set of feature improvements, but the suite's
sweetest features remain its low cost (free) and its strikingly broad platform
support.

August 02, 2007 CFO.com
Liberated from license fees, Calc can be downloaded and installed on as many
PCs as you please.

June 13, 2007, eWeek.com
IT managers looking for alternatives to Microsoft Office—particularly those
unwilling to make the leap to Office 2007—will find OpenOffice.org 2.2 well
worth evaluating because, as the suite offers a good solution for cutting
software costs while expanding platform options and minimizing compatibility
issues.

October 20, 2005 eWeek.com
“Why OpenOffice.org 2.0 Is Your Best Choice”
OpenOffice.org's price tag: 0. Microsoft Office Professional Edition 2003's list
price: $499 new, $329 as an upgrade. Day in and day out office usability? For
all practical purposes, they're about the same. So, which would you rather
'buy?'

23 September 2005, Computer World
“Migrating to OpenOffice.org 90 per cent cheaper than to
Microsoft Office 2007”
Recent research into these versions by large government departments indicates
that for many sites, it is now 10 times cheaper to migrate to the new
OpenOffice.org 2.0 than upgrading to Microsoft Office 2007.
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Open Document Format

Data is a precious thing and
will last longer than the
systems themselves

corporate alzheimer หรออาการขหลงขลมขององคกรสามารถอธบายง3ายๆ โดยสมมตว3าบรษ%ทของ
คณเกบขอมลบ%ญชสLารองไวในแผ3นฟลอปป 5 นว มาตลอด จนเมอหาปทแลวเพงเปลยนมาใชแผ3น 3.5
นว ว%นหนQงสรรพากรแจงคณถQงป%ญหาจากดลหนQงเมอหกปทแลว และตองการขอมลอย3างละเอยด คณ
ย%งคงมแผ3นดสกน%น แต3วน% นคณจะหาไดรฟทอ3านแผ3น 5 นวไดทไหน อาการนไม3ใชเรองไกลต%วเลย
ขอมลสLารองจะมความจLาเปนยงยวดกต3อเมอจLาเปนตองนLากล%บมาใช และถQงตอนน%นคณถQงจะรว3าคณ
ได “ลม” ม%นไปจนไม3สามารถเปดไดแลวหรอย%ง

Tim Berners-Lee

Proprietary Format
อาการแบบเดยวก%นสามารถเกดขQนไดจากฟอรแมตของเอกสาร เช3น ถาในป 1992 คณใชไมโครซอฟท
ออฟฟศ 92 เพอเขยนส%ญญาโครงการฉบ%บสLาค%ญของคณเกบเปน .doc ใชดเบสเพอเกบรายชอ
พน%กงานโครงการไวเปน .dbf แลวในป 1995 คณใชไมโครซอฟทออฟฟศ 95 เพอนLาเสนอโครงการน%น
ก%บลกคาเปนไฟล .ppt ในป 2008 คณใชไมโครซอฟทออฟฟศ 2003 กย%งเปดไฟลเหล3าน%นได แต3เมอ
คณอ%ปเกรดเปนไมโครซอฟทออฟฟศ 2003 SP3 หรอ 2007 คณพบว3าเมอพยายามเปดไฟลท%งหมดขาง
ตน โปรแกรมจะบอกว3า “You are attempting to open a file type that is blocked by your registry
policy setting”
Customers need to be
given control of their own
data-not being tied into a
certain manufacturer so
that when there are
problems they are always
obliged to go back to them

Tim Berners-Lee

แน3นอนมวธทผดแลระบบเก3งๆ ส%กคนจะแกป%ญหานได แต3จะเปนอย3างไรสLาหร%บ 2007 SP3? จะเปน
อย3างไรในป 2009 (Office 14) ท%งหมดขQนอย3ก%บการต%ดสนใจของไมโครซอฟท ไม3ใช3พวกเรา เมอถQง
เวลาทไมโครซอฟทออฟฟศเลกรองร%บฟอรแมตทคณใชเกบเอกสารสLาค%ญ (รอบอายการ support ของ
ไมโครซอฟทออฟฟศคอ 5 ป) คณอาจจะไม3สามารถหาออฟฟศเวอรช%นเก3าๆ เพอเปดม%นไดอก (เหมอนท
ว%นนคณไม3สามารถหาไดรฟ 5 นวได) ผ3านมา 7 ป โครงการคณอาจจะย%งไม3จบ แต3คณเปดไฟลสLาค%ญ
ของโครงการไม3ไดแลว ถาไฟลเหล3านมความจLาเปนตองใชในทางกฎหมายล3ะ?
ป%ญหาต%วอย3างท%งหมดนจะไม3เกดขQนเลยถาคณเกบเอกสารเปน PDF เสมอ มาต%งแต3ตน (อาจจะแย3บาง
ถาคณไม3มฟอนตทใชในว%นน%น) ท%งหมดนเพอแสดงใหเหนความสLาค%ญทคณตองสามารถเขาถQงขอมลใน
เอกสารของคณเองได ในอนาคต 5-10 ปหรอกว3าน%น การเกบเอกสารสLาค%ญดวย proprietary format
เปนเหมอนระเบดเวลาทรอจะเปนป%ญหาเมอใดทคณจLาเปนตองใชขอมลจากม%น ภาวนาว3าย%งม
ซอฟตแวร proprietary ทย%งเปดไฟลน%นได
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Open Format
อนเทอรเนตเกดขQนไดเพราะ open standard เช3น HTML, HTTP, TCP/IP ททLาให application พดคย
ก%นขามเนตเวรกได และย%งแสดงขอมลออกมาตรงตามทผเขยนต%งใจ ท%งหมดโดยทผใชไม3ไดร%บร ถา
อนเทอรเนตไม3ไดอย3บน open standard ป%จจบ%นม%นอาจจะมใชอย3เฉพาะในสหร%ฐอเมรกา เอกสารคอ
ไฟลทบ%นทQกขอมลทเราอนพตเขาไปผ3าน application ถามเพยง application เดยวทรจ%กไฟลน%น ชะตา
กรรมของขอมลของพวกเรากจะขQนอย3ก%บเจาของ application ฉะน%นจะดกว3ามากถาเราเกบและแลก
เปลยนเอกสารก%นดวย open format ทเกบขอมลดวย format ทเปดเผย เปน open standard เช3น ISO
26300 (ODF) หรอ ISO 32000 (PDF) ซQงทLาใหม%นใจว3าเราจะเปดเอกสารน%นไดตลอดไป ไม3วา3
application ทใชสรางม%นจะรองร%บหรอจะย%งอย3หรอไม3 เพราะมาตรฐานเปดอย3าง ODF และ PDF จะม
โปรแกรมมากมาย (ท%งฟรและเชงพาณชย) ทเปดและทLางานร3วมก%นได
ODF เปนฟอรแมตหล%ก (native format) ของ OpenOffice.org 2.0 ขQนไป และสามารถเปดไดใน
Microsoft Office 2007 SP2 หรอ เวอรช%น 2000, 2003, XP, 2007 SP1 ทตดต%ง Sun ODF Plugin

Application

Developer

Office Suite
OpenOffice.org

OpenOffice.org

StarOffice

Sun Microsystems

NeoOffice

Patrick Luby and
Edward Peterlin

Lotus Symphony

IBM

KOffice

KDE Project

Office 2007 SP2

Microsoft

Office 2000, 2003,
XP, 2007 SP1 with
Sun ODF Plugin

Microsoft, Sun
Microsystems

Word Processor
AbiWord

AbiSource

Google Docs

Google

TextMaker

SoftMaker

TextEdit

Apple Inc.

Corel WordPerfect X3 Corel
Zoho Writer

AdventNet

Spreadsheet
EditGrid

Team and Concepts

Gnumeric

GNOME

Google Spreadsheets Google
Quattro Pro X3

Corel

Zoho Sheet

AdventNet

Presentation
Presentations X3

Corel

Zoho Show

AdventNet

Applications which support ODF
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Myths

การท)จ* ะเปล)*ยนจาก MS
Office ไปใช6
OpenOffice.org ย78งยาก

ดวยหนาตา การใชงาน และความสามารถทใกลเคยงก%บ MS Office
เกอบรอยเปอรเซนต ทLาใหการเปลยนจาก MS Office มาใช
OpenOffice.org แทบไม3มป%ญหาในทางเทคนค และป%ญหาทางเทคนคทม
กสามารถจ%ดการไดดวย training และ support ทเหมาะสม ป%ญหาทจะเกด
ขQนในการเปลยนแปลงคอการยอมร%บหรอต3อตานของพน%กงาน ซQงเปน
ป%ญหาของ change management ในล%กษณะเดยวก%นก%บการนLาเทคโนโลย
อนทมผลกระทบก%บพน%กงานจLานวนมาก เขาไปในองคกร เช3นการเปลยน
ไปใช SAP
การเปล)*ยนองค<กรจาก MS องคกรทเคยพยายามเปลยนมาใชปลาดาวออฟฟศหรอออฟฟศทะเลใน
ช3วงป 2002 แลวลมเหลว อาจจะโทษว3าเปนความผดของซอฟตแวรทม
Office ไปใช6
OpenOffice.org องค<กรไม8 ความสามารถไม3เพยงพอ แต3ความเปนจรงคอ องคกรทเปลยนสLาเรจใน
ต6องเตร)ยมการอะไร
ช3วงเดยวก%นกมเปนต%วอย3าง สงทต3างคอการจ%ดการการเปลยนแปลง
นอกจากต?ดตABงซอฟต<แวร< (change management) ทด ป%จจบ%นเราม OpenOffice.org เวอรช%นใหม3ๆ ท
ดขQน ความสามารถเทยบเท3าและสามารถอ3านเขยนไฟลฟอรแมตเก3าไดด
ขQน แต3ป%ญหาการต3อตานการเปลยนแปลงกย%งคงมความรนแรงเช3นเดม
เพราะซอฟตแวรออฟฟศเปนสงททกคนใชเปนประจLา ทLาใหมความรสQก
ผกพ%นสง การเปลยนแปลงทจะสLาเรจจQงตองมการจ%ดการทด
OpenOffice.org ฟร) ของฟร) คLาว3า “ของฟรไม3มในโลก” ทLาใหรสQกว3าซอฟตแวรโอเพนซอรสซQงฟรไม3ม
ไม8ม)ค7ณภาพ
ทางดไปได แต3ความเปนจรง เราจะพบของฟรทดเพราะสรางขQนดวย
เหตผลทดกว3าเงนอย3ท%วไป ศลปะและความรเปนต%วอย3างหนQง ซอฟตแวร
โอเพนซอรสกเปนอกต%วอย3างหนQง ซอฟตแวรโอเพนซอรสทเอาชนะ
ซอฟตแวร proprietary มอย3ท%วไป เช3น Apache (web server), MySQL
(DBMS), Bind (DNS), Sendmail (MTA), JBoss (SOA stack) เปน
ต%วอย3างทม market share มากกว3าซอฟตแวร proprietary ในหมวด
เดยวก%น OpenOffice.org ซQงมอายไม3เท3าไหร3 คงชนะความสามารถของ
ซอฟตแวรทมอายเกอบยสบปอย3าง MS Office ย%งไม3ได แต3ความสามารถ
ของ OpenOffice.org เพยงพอก%บความตองการของเราหรอเปล3า อ%นนต3าง
หากทเปนคLาถามทมประโยชน รถเบนซย3อมมคณภาพดกว3ารถซต แต3เรา
จะซอเบนซใหพน%กงานขายทกคนหรอเปล3า?
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OpenOffice.org ด)แต8ฟร)
อย8างนABนกKต6องม)อะไร
แอบแฝง

ถ%ดจากเรองคณภาพ เมอผใชเขาใจว3า OpenOffice.org มความสามารถ
พอๆ ก%บ MS Office กจะสงส%ยว3ามอะไรแอบแฝง จะมใครเอาของทดมา
แจกฟร โดยทไม3ตองการอะไรตอบแทน อย3างน%นเราตองทLาความเขาใจ
ก%บโมเดลธรกจของโอเพนซอรส สLาหร%บซอฟตแวรโอเพนซอรส ค3า license
ไม3ม แต3กล%บมบรษ%ทย%กษใหญ3มากมายททLาธรกจนไม3วา3 จะเปน IBM,
Novell (SUSE Linux), RedHat (RHEL, JBoss), Yahoo (Zimbra) ไปจนถQง
Sun Microsystems ผดแล OpenOffice.org เนองจากป%จจบ%นอตสาหกรรม
ซอฟตแวรไดเปลยนจากการหารายไดจากค3า license มาเปนการหารายได
จากค3าบรการ (professional service) และ subscription (เช3น SaaS) กรณ
ของธรกจโอเพนซอรสคอปลายทางของธรกจซอฟตแวรทจะไม3ขQนก%บค3า
license อกเลย อกท%งการเผยแพร3ทร%พยสนทางป%ญญากล%บทLาใหผลงานม
มลค3ามากขQน ดวยเหตผลว3าการแจกฟรนเปนธรกจในต%วม%นเอง รายได
ของธรกจจะมาจากองคกรทตองการจ3ายค3าบรการ เพราะฉะน%น ไม3มอะไร
แอบแฝงแน3นอน
ต8อไป Sun Microsystems กK ซอฟตแวรทเผยแพร3ออกมาแลวดวย license แบบโอเพนซอรส กจะเปน
จะค?ดราคา OpenOffice.org แบบน%นตลอดไป แมว3า Sun Microsystems จะเปลยนนโยบายมาคดราคา
หรOออาจจะเล?กพAฒนา
ก%บ OpenOffice.org กไม3ทLาใหซอฟตแวร OpenOffice.org ทเผยแพร3ออก
ไปแลวเลกโอเพนซอรสได หรอแมว3าซ%นจะเลกพ%ฒนา แต3ซ%นกเปนเพยงผ
ดแลและน%กพ%ฒนาหล%กเท3าน%น อย3าลมว3าย%งมน%กพ%ฒนาอสระอกมากมาย
ททLางานก%บซอรสโคดของ OpenOffice.org และอย3าลมว3าย%งมบรษ%ท IBM
และ Novell ทมส3วนร3วมและไดประโยชนจากการพ%ฒนา OpenOffice.org
การเปดเผยซอรสโคดทLาใหซอฟตแวรโอเพนซอรสทมประโยชนไม3เคยตาย
ต3างจากซอฟตแวร proprietary ซQงเมอบรษ%ทปดต%วเองหรอถก take over ก
อาจจะหายไปได
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FAQ

สามารถต?ดตAงB OpenOffice.org
ได6กเ)* ครO*อง
สามารถกKอปป)B OpenOffice.org
ให6คนอOน* ได6หรOอไม8
ถ6าอย8างนABน OpenOffice.org ม)
ล?ขส?ทธ?TหรOอไม8

สามารถตดต%งไดไม3จLาก%ด
สามารถกอปปไดไม3จLาก%ด

ซอฟตแวรโอเพนซอรสทกต%วรวมท%ง OpenOffice.org มลขสทธ< และ
ไดร%บการคมครองดวยกฎหมายลขสทธ<เช3นเดยวก%บซอฟตแวร
proprietary เพยงแต3 license แบบโอเพนซอรสจะอนญาตใหทกคน
สามารถตดต%ง ทLาซLา เผยแพร3 ไดอย3างเสร
OpenOffice.org ขายได6หรOอไม8 ทกคนสามารถขาย OpenOffice.org ได แต3ผขายไม3สามารถหามผร%บ
ไม3ใหตดต%ง ทLาซLา เผยแพร3 อย3างเสร ผร%บสามารถทLาซLาเพอขายหรอ
แจกฟรต3อไปไดอย3างถกลขสทธ<
OpenOffice.org เปนโครงการโอเพนซอรสภายใตการสน%บสนนของ
OpenOffice.org เปKนของใคร
Sun Microsystems เพอใหน%กพ%ฒนาโอเพนซอรสท%วโลกร3วมมอก%น
พ%ฒนาชดออฟฟศทมความสามารถเท3าเทยมก%บไมโครซอฟท
ออฟฟศ
ซอฟต<แวร<โอเพนซอร<สคOออะไร ซอฟตแวรโอเพนซอรสคอซอฟตแวรทเจาของลขสทธ<เผยแพร3ดวย
license แบบโอเพนซอรส ซQงอนญาตใหทกคนสามารถใช ตดต%ง ทLา
ซLา เผยแพร3 เรยนร และแกไข ไดอย3างเสร ซอฟตแวรโอเพนซอรสจะ
เผยแพร3ออกไปพรอมซอรสโคดเสมอ
ทVาไมผX6พAฒนาถYงเป?ดซอฟต<แวร< โครงการต3างๆ โอเพนซอรสดวยสาเหตทแตกต3างก%น น%กพ%ฒนาบาง
ของตAวเอง
คนทLาซอฟตแวรดวยความสขแลวเผอแผ3ใหคนอน แต3ธรกจจะโอเพน
ซอรสดวยเหตผลทางธรกจ เช3นเพอขาย service หรอ subscription,
เพอขาย hardware หรอเพอคานอLานาจของค3แข3ง
ซอร<สโค6ดคOออะไร
ซอรสโคดคอตนฉบ%บของซอฟตแวร ซQงเปนไฟล text ในภาษา
คอมพวเตอรต3างๆ เมอมซอรสโคด น%กพ%ฒนาสามารถจะเรยนร และ
แกไขด%ดแปลงซอฟตแวรต%วน%นได
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The Case for Change

การต%ดสนใจเปลยนแปลงขององคกร ย3อมตองมการช%งนLาหน%กระหว3างประโยชนทจะได ก%บสงทจะตอง
ยอมร%บ ถาแมประโยชนทไดจะมมาก แต3หากยอมร%บสงทเปลยนไปไม3ได การเปลยนแปลงกเปนไปไม3ได
ในอกดานหนQง แต3ละองคกรจะมความง3ายความยากทต3างก%นสLาหร%บการนLา OpenOffice.org เขามาใช
แทน Microsoft Office ถาองคกรของคณมโอกาสมากและไม3ค3อยมอปสรรค การต%ดสนใจทจะ
เปลยนแปลงกทLาไดง3าย แต3ถาองคกรของคณมอปสรรคมาก อย3างนอยเรากทราบว3าจะมอปสรรคอะไร
บาง ในข%นตอนของการเปลยนแปลง คณสามารถใชตารางขางล3าง เพอสราง business case ใชเปน
ขอมลประกอบในการต%ดสนใจขององคกร

OpenOffice.org Benefits
Benefits

OpenOffice.org ถกออกแบบและพ%ฒนามาให
เหมอนก%บไมโครซอฟทออฟฟศมากทสด
หนาตาและการใชงานคลายไมโครซอฟทออฟฟศ
มาก ทLาใหไม3ตองเรยนรใหม3 มท%งภาษาไทยและอก
กว3าหาสบภาษา
เปดและบ%นทQกไฟลในฟอรแมตของไมโครซอฟท
ออฟฟศได ทLาใหย%งสามารถใชเอกสารและขอมล
เดมได ทLาใหสามารถเปลยนแปลงไปใช
OpenOffice.org อย3างค3อยเปนค3อยไป
ฟเจอรใกลเคยงก%บไมโครซอฟทออฟฟศ มฟเจอร
มากกว3าในบางดานเช3นการแลกเปลยนขอมลก%บ
โปรแกรมอน
มระบบ style ทกาวหนากว3า เหมาะก%บเอกสาร
ขนาดใหญ3ทแบ3งชนดขอมลอย3างเปนระบบ และใช
ซLาเปนเวลานาน
ฟอรแมตเอกสารมาตรฐาน ISO 26300 ม%นใจว3า
ขอมลจะสามารถเขาถQงไดตลอดไป

Tradeoffs

ความแตกต3างทมอย3เลกนอยจะทLาใหผใชประหลาด
ใจ
หนาตาและการใชงานแตกต3างจากไมโครซอฟท
ออฟฟศในงานบางอย3าง ทLาใหตองปร%บต%วถาไม3ได
ร%บการอบรมมาก3อน
การแปลงไฟลทLาไดไม3 100% โดยอาจจะมความ
แตกต3างในดานรปแบบเลกนอย ทLาใหตองตรวจ
สอบผลล%พธใหแน3ใจทกคร%งทแปลงไฟล โดยใช
Microsoft Office Viewer ซQงฟร
ฟเจอรทขาดหายไปทLาใหคนทใชฟเจอรน%นตองเรยน
รวธเลยง (workaround) ไปใชฟเจอรอน
ระบบ style ทLาใหผใชตองคดอย3างเปนระบบ แมแต3
งานทใชคร%งเดยว

ฟอรแมตเอกสารต3างจาก legacy (binary) format
ของไมโครซอฟทออฟฟศ ซQงไม3มใครรว3าเกบขอมล
อย3างไร
สามารถ import ขอมลไมโครซอฟทออฟฟศเวอรช%น import ไฟลไมโครซอฟทออฟฟศทม macro แลว
เก3าๆ ไดมากกว3าไมโครซอฟทออฟฟศ
macro อาจจะทLางานไม3ไดเพราะ API ต3างก%น และ
ไฟล Access กจะเขาถQงไดเฉพาะฐานขอมล
สามารถ export ขอมลในฟอรแมตทสะดวกต3อการ ความสามารถทางดาน PDF เทยบก%บถาเสยเงนซอ
แลกเปลยนเช3น PDF, Flash เพอลดป%ญหาจาก
Acrobat จะขาดในเรองการเปดไฟล PDF มาแกไข
ฟอรแมตเอกสารทแตกต3าง
12

If you can use Microsoft
Office, you can use
OpenOffice.org

Benefits

Tradeoffs

ฟร ถกลขสทธ< ดแล license ง3าย ไม3มว%นหมดอาย ไม3มคนใหปรQกษา ไม3ม support นอกจากจะซอ ใน
ไม3ตองน%บจLานวนเครองทใช ไม3ตองเกบ invoice ไม3 ราคาซQงไม3แพง
ตอง audit
ไม3โดนบ%งค%บ upgrade องคกรสามารถเลอก
ใชซอฟตแวรท “ต3างจากคนอน”
upgrade เมอตองการ และฟรตลอดไป

Your Opportunities
Opportunities
พน%กงานส3วนใหญ3ใชความสามารถของโปรแกรม
ออฟฟศไม3ถQง 10%
องคกรตองการลดค3าใชจ3ายของ application
กLาล%งจะตองเปลยนไปใชไมโครซอฟทออฟฟศ 2007
แต3ไม3อยากเสยเวลา train ก%นใหม3อก

Threats
พน%กงานเกอบท%งหมดใชความสามารถของ
โปรแกรมออฟฟศเกอบ 100%
องคกรไม3สนใจค3าใชจ3ายของ application
ทกคนอยากเปลยนไปใชไมโครซอฟทออฟฟศ 2007
และไม3มป%ญหาในการเรยนรโปรแกรมใหม3ทต3างไป
จากเดมมาก
เอกสารส3วนใหญ3เปนแบบง3ายๆ มส3วนนอยของบาง เอกสารส3วนใหญ3ซ%บซอน
แผนกทซ%บซอน
มการแลกเปลยนไฟลก%นเองภายในเสยส3วนใหญ3 พน%กงานส3วนใหญ3แลกเปลยนไฟลก%บภายนอก
พน%กงานบางคนในบางแผนกมการแลกเปลยนไฟล
ก%บภายนอกบาง
เอกสารส3งไปภายนอกส3วนใหญ3เพยงใหอ3านอย3าง เอกสารส3งไปภายนอกส3วนใหญ3ตองใหเขาแกไข
เดยว มส3วนนอยทตองใหเขาแกไขได
พน%กงานมวน%ยสง ยอมร%บการเปลยนแปลงทม
พน%กงานมความเปนต%วของต%วเองสง ม%กจะละเลย
เหตผลได
คLาส%งทย3งยากขององคกร
ว%ฒนธรรมองคกรมความเปนก%นเอง มการสอสารก%น มความร3วมมอในองคกรนอย การสอสารตามปรกต
สง
มนอย
องคกรมการปร%บปรงเปลยนแปลงอย3เรอยๆ การ พน%กงานยQดตดอย3ก%บสงเดม การเปลยนแปลง
เปลยนแปลงทผ3านมาประสบความสLาเรจ
ภายในองคกรม%กจะลมเหลว
ฝ3ายไอทต%ดสนใจนโยบายดวยต%วเอง
ฝ3ายไอทปล3อยให vendor เปนผต%ดสนใจแผน
นโยบาย และการใชจ3ายทางดานไอทในแต3ละป
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Success Case

ในป 2549 ถาการไฟฟาฝ3ายผลตต%ดสนใจซอ license ไมโครซอฟทออฟฟศเพยงอย3างเดยวท%งหมด จะ
ตองใชเงนถQง 120 ลานบาท ต%วเลขขนาดน%นทLาใหไม3แปลกทร%ฐวสาหกจทมเครองพซ 12,000 เครองแห3ง
นต%ดสนใจนLาโปรแกรม OpenOffice.org ชดออฟฟศแบบโอเพนซอรส เขามาใชทดแทนไมโครซอฟท
ออฟฟศจนถQงป%จจบ%น

Facts
องคกร
ป
อตสาหกรรม
ยอดขาย
จLานวนพน%กงาน
เครองคอมพวเตอรลกข3าย
เครองเซรฟเวอร
ค3าใชจ3าย license ในปน%น
ค3าใชจ3าย license เฉพาะ
Microsoft Office เฉลย 2548-2549
จLานวน license ของ Microsoft Office
ทซอเพมเฉลย 2548-2549
ค3าใชจ3ายต3อ license ของ Microsoft Office เฉลย
ประกาศใชซอฟตแวรโอเพนซอรส
ต%งเปาตดต%ง OpenOffice.org
ผลการตดต%ง OpenOffice.org ในปน%น
ประหย%ดค3าใชจ3ายจากการเปลยนไปใช
OpenOffice.org ไดในปน%น

การไฟฟ6าฝ8ายผล?ตแห8งประเทศไทย
2549
พล%งงาน
350,060 ลานบาท
24,381 คน
12,000 เครอง
550 เครอง
102,957,575 บาท
9,131,000 บาท
575 license
15,880 บาท
15 กมภาพ%นธ 2549
5,000 เครอง
7,984 เครอง
126,785,920 บาท (7,98415,880)

Objectives
1. ลดป%ญหาการละเมดลขสทธ<ซอฟตแวร
2. ลดค3าใชจ3ายขององคกร
3. คงความสามารถของบคลากรในการพ%ฒนาซอฟตแวร

14

“การเปลยนแปลงพฤตกรรม
ของพน%กงานในองคกร จาก
การใชซอฟตแวรเชงพาณชยท
คนเคยใหมาใชซอฟตแวรโอ
เพนซอรสเปนเรองยากและม
ผลกระทบมาก วธการทจะนLา
ไปส3ความสLาเรจคอตองแสดง
ใหผปฏบ%ตงานเขาใจว3า
สามารถใชงานแทนก%นได ม
ความย%งยนและผบรหารระด%บ
สงเกดความเชอม%นว3าการ
เปลยนแปลงจะไม3ส3งผลเสย
หายต3อองคการแต3กล%บส3งผล
ประโยชนมากกว3า ถาแสดงได
อย3างช%ดเจนนโยบายการใช
ซอฟตแวรโอเพนซอรสกจะ
ประสบความสLาเรจและ
พน%กงานท%งหมดกจะใหความ
ร3วมมออย3างเตมใจ”
ชนะ โศภารกษ, ผอ นวยก ร
ฝ ยว งแผนเทคโนโลย
ส รสนเทศ ก รไฟฟ ฝ ยผลต
แหงประเทศไทย

Pressing Need
1. การบรหารแบบ Good Governance ตองปฏบ%ตอย3างถกตอง โปร3งใส ตรวจสอบได
2. BSA ใหรางว%ล 500,000 บาท สLาหร%บผชเบาะแสของผละเมดลขสทธ<ซอฟตแวร
3. เรมมสLาน%กงานกฎหมายขอเขามาตรวจสอบการใชลขสทธ<ซอฟตแวรในองคกร

Success Factor
การนLาโอเพนซอรสเขามาใช
งานน%นสามารถลดป%ญหาการ
ละเมดลขสทธ<ซอฟตแวรได
เปนอย3างมาก เนองจาก
สามารถนLาโอเพนซอรสมา
กอปปแจกจ3ายใชงานท%ง กฟผ.
ไดอย3างถกตอง และลดค3า
ลขสทธ<ซอฟตแวรเปนค3าใช
จ3ายทางดานไอทของ กฟผ. ท
สงมาก นอกจากนการใชงาน
โอเพนซอรสย%งเปดโอกาสให
พน%กงาน กฟผ. สามารถ
พ%ฒนาต%วเองจากการใชงานโอ
เพนซอรสไดเปนด
ปยะ สมบ"ญส ร ญ

1. กฟผ. เคยพยายามเปลยนเครองพซเปนลนกซ แต3ไม3ประสบความสLาเรจ ทLาใหเขาใจว3าตองทLา
อย3างไรบางในการเปลยนไปใช OpenOffice.org
2. แผนงานส3งเสรมการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรส ถกบรรจอย3ในแผนแม3บทเทคโนโลยสารสนเทศ
และการสอสาร ของ กฟผ. พรอมรายละเอยดท%งแผนปฏบ%ตและต%วว%ด
3. สรางแรงจงใจโดยใหงบประมาณทประหย%ดไดจากการเปลยนมาใชโอเพนซอรสมาใชเปนงบพ%ฒนา
บคลากรในปถ%ดไป
4. มหน3วยงานทต%งขQนมาร%บผดชอบงานนโดยเฉพาะคอ “แผนกวชาการซอฟตแวรมาตรฐานรห%สเปด”
ทLาหนาทประชาส%มพ%นธ, train และ support
5. มการบรรยายใหผบรหารทกสายงาน และในบางฝ3าย
6. มการอบรม trainer เลขานการ และผใชหลายพ%นคน
7. มช3องทางสLาหร%บ support คอโทรศ%พท อเมล FAQ และเวบบอรด
8. ม community ทมกจกรรมเช3นข3าว ดาวนโหลด และถามป%ญหารายส%ปดาห
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TCO Saving

80% ขององคกรทใชเทคโนโลยโอเพนซอรสมสาเหตมาจากราคา แน3นอนมสาเหตดๆ อนอก แต3ใครจะ
สามารถปฏเสธถามวธประหย%ดใหองคกรไดเปนลาน หรอหลายสบลาน
แต3เมอถQงเวลาลงมอก%นจรงๆ คณรว3าจะตองลงทนเท3าไหร3ก%บการ migrate ไม3ว3าจะเปนค3า consult,
training และ support ซQงเปนต%วเลขนอยนดเมอเทยบก%บทคณจะประหย%ดได แต3คณจะรไดอย3างไรว3า
จรงๆ แลว การ migrate ไป OpenOffice.org จะทLาใหคณประหย%ดไปไดเท3าไหร3?
ถาคณไม3อยากน%งเทยนกเรมจากหาต%วเลขไม3กต%วจากฝ3ายจ%ดซอ องคกรของคณซอพซใหม3กเครองใน
แต3ละป สLาหร%บเครองใหม3คณตองลงซอฟตแวรอะไรบาง ทผ3านมาสามถQงหาป คณเสยเงนซอ license
ของไมโครซอฟทออฟฟศไปเท3าไหร3 เปนค3า training ท%งภายในและภายนอกเท3าไหร3 ค3าหน%งสอ ซด รวม
ท%งค3าใชจ3ายอนๆ เช3นค3าจางทปรQกษามาตรวจสอบ license ขององคกรเอง หรอค3าปร%บจากทปรQกษาท
แวะมาตรวจสอบ license ให

Right now you are a
prisoner of each
application you use. You
have only the options that
were given you by the
developer of that
application

Ted Nelson

Calculation
ตารางขางล3างเปนโมเดลอย3างง3ายในการคLานวณค3าใชจ3าย กรณแรกเปนกรณขององคกรทเมอตรวจ
สอบจLานวนเครองก%บจLานวน license แลว license ไม3ครบ การ migrate ไปใช OpenOffice.org เพยง
บางส3วน (60%) แลวซอ license เท3าทจLาเปน จะประหย%ดกว3าการซอ license ของไมโครซอฟทออฟฟศ
ท%งหมดเท3าไหร3
ส3วนอกกรณหนQงเปนการประมาณ Total Cost of Ownership (TCO) อย3างง3ายโดยพจารณาจาก
จLานวนเครองทตองซอใหม3 (สLาหร%บพน%กงานทเพมขQน) ในแต3ละป และพจารณาถQงนโยบาย upgrade
ซQงจะเกดขQนโดยเฉลยทก 5 ป รวมค3าใชจ3ายท%งสองแบบเปน TCO โดยละทงค3าใชจ3ายอย3างอนของ
ไมโครซอฟทออฟฟศออกไป จากน%นเปรยบเทยบ TCO ของกรณทองคกรใชไมโครซอฟทออฟฟศ 100%
ก%บกรณทองคกรได migrate ไปใช OpenOffice.org แลวบางส3วน (60%) กจะคLานวณค3าใชจ3ายท
ประหย%ดจากการ migrate ไดเปน TCO Saving ถาคณตองการคLานวณ Return of Investment (ROI)
เพอต%ดสนใจในการลงทน migrate กใช TCO Saving (ในแต3ละป) เปน return และใชงบประมาณใน
การ migrate ในแต3ละปเปน investment กจะประมาณ ROI อย3างใกลเคยงได เพอใชในการต%ดสนใจ
อย3างมขอมลไดเปนอย3างด
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ค8าใช6จ8ายกรณ)เพO*อซOBอ license ให6ครบ
สมม7ต?ฐาน

จLานวน PC ในป%จจบ%น
จLานวน license ของ MSO 2003 ในป%จจบ%น
ราคา license ของ MSO 2003
migrate ไป OOo ส%ดส3วน

10,000 เครO*อง
5,000 licenses
15,000 บาท
60%

ใช6 MSO ทAงB หมด
5,000 licenses
50%
75,000,000 บาท

ขาด (เหลอ) license MSO 2003
คดเปนเปอรเซนตต3อจLานวน PC ท%งหมด
ค3าใชจ3ายในการซอ MSO 2003 ใหครบ
ประหยAด

ค8าใช6จ8ายกรณ) TCO ระยะยาว 5 ป)

ใช6 MSO+OOo
(1,000) licenses
(10)%
0 บาท

75,000,000 บาท

มจLานวน PC เพมขQนปละ 500 เครอง ปสดทาย มนโยบาย upgrade ไปใช MSO 2007
สมมต?ฐาน

จLานวน PC ในป%จจบ%น
จLานวน license ของ MSO 2003 ในป%จจบ%น
ใช OOo ในส%ดส3วน
จLานวน PC ทเพมขQน
ราคา upgrade จาก MSO 2003 ไป MSO 2007

10,000 เครO*อง
4,000 licenses
60%
2,500 เครO*อง
9,000 บาท

ค8าใช6จ8ายในการซOBอเครO*องใหม8
ตองซอ license MSO 2003 อก
ค3าใชจ3ายในการซอ MSO 2003 ใหเครองใหม3
ต3อปประหย%ด
ประหยAด

ใช6 MSO ทAงB หมด
500 licenses
37,500,000 บาท

ใช6 MSO+OOo
200 licenses
15,000,000 บาท
4,500,000 บาท

22,500,000 บาท

ค8าใช6จ8ายในการ upgrade
จLานวน PC ท%งหมด
ตอง upgrade MSO license จLานวน
ค3าใชจ3ายของการ upgrade MSO ท%งหมด
ประหยAด

รวม TCO ท)*ประหยAดไปได6

ใช6 MSO ทAงB หมด
ใช6 MSO+OOo
12,500 เครอง
12,500 licenses
5,000 licenses
112,500,000 บาท
45,000,000 บาท

67,500,000 บาท

90,000,000 บาท
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Migration Plan

การจงใจเปลยนแปลงองคกรไปในทศทางทตองการเปนเรองใหญ3 การเปลยนแปลงเทคโนโลย
สารสนเทศทสLาค%ญขององคกรเช3น ERP เปนเรองยาก แต3การเปลยนแปลงองคกรไปใชซอฟตแวร
ออฟฟศต%วใหม3ทมความสามารถและการใชงานคลายเดม น3าจะเปนเรองง3ายใช3ไหม? คLาตอบคอไม3
องคกรทผ3านการเปลยนไปใช OpenOffice.org พบว3าซอฟตแวรออฟฟศซQงใชก%นท%งองคกรเปนสงทผใช
ยQดตดและรสQกผกพ%นมาก การเปลยนแปลงโดยปราศจากการเตรยมการจQงเสยงทจะลมเหลวอย3างค3อน
ขางจะแน3นอน

Risks

Benefit

ในเมอผบรหารต%ดสนใจแลวว3าองคกรจะเปลยน
ไปใช OpenOffice.org ทLาไมการเปลยนแปลงจQง
จะลมเหลว

migration planning จะช3วยลดความเสยงในการ
migrate ไปใชซอฟตแวรโอเพนซอรส โดยการใช
change management เพอจ%ดการความเสยงท
จะเกดขQน โดยเฉพาะททราบว3าจะตองเกดขQน เพอ
ใหการเปลยนแปลงดLาเนนไปโดยกระทบต3องาน
ขององคกรนอยทสด และดLารงอย3อย3างย%งยน

1. พน%กงานต3อตานไม3ยอมใช หรอแมแต3จะ
ทดลองใช
2. การเปลยนแปลงเกดขQนขณะทมนโยบาย
แลวกล%บไปเปนเหมอนเดมเมอเวลาผ3านไป
3. ซอฟตแวรบางต%ว (เช3น ERP, ECM) หรอ
เอกสารทซ%บซอนบางอย3างทใชงานอย3 ไม3
สามารถทLางานก%บ OpenOffice.org ได
4. เอกสารทแลกเปลยนก%บหน3วยงานภายนอก
ถกกLาหนดชนดของไฟล
Support

CEO Sign the Policy
Decide
Go/No Go

Evaluate

Train

Milestone 2
yy %

Milestone 1
xx %

Draft Policy

Pilot Project(s)

Enterprise-wide Rollout
Year 1

Typical Migration Roadmap
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Support

Train

People feared electricity when it
was invented, didn't they?
People feared coal, they feared
gas-powered engines... There
will always be ignorance, and
ignorance leads to fear.

Bill Gates

Support

Train

People always fear change.

Rollout
Year 2

Blueprint
นคอ 9 ข%นตอนสLาค%ญทเราแนะนLาใหทLาเสมอในการทLา open source migration
How do you eat an
elephant? One bite at a
time.

Aferican proverb

1. ทLาความเขาใจเปาหมายและว%ตถประสงคขององคกร. การมเปาหมายทเปนไปไดเปนสงทสLาค%ญ
ทสด การเปลยนไปใช OpenOffice.org 100% ใน 1 ปสLาหร%บหน3วยงานขนาด 10,000 user ย3อม
เปนไปไม3ได ดวยการเตรยมการอย3างด เปาหมาย 20-40% น3าจะเปนไปไดมากกว3า แต3เปาหมาย
100% ไม3ใช3เปาหมายทจLาเปนเสมอไป คณไม3จLาเปนตองรอว3าอปสรรคทางเทคนคท%งหมดจะตอง
ถกกLาจ%ดไปแลวจQงจะเรมตน ในช3วงแรกหรออาจจะตลอดไป อาจจะมพน%กงานบางคนบางกล3มท
จLาเปนตองใช Microsoft Office ไม3มความจLาเปนใดๆ ทจะตองรอทางแกสLาหร%บคนกล3มน องคกร
สามารถเรมตน migration ไปทละข%น เพราะเราสามารถเตรยมการใหผใช OpenOffice.org
สามารถทLางานร3วมก%บผทย%งคงใช Microsoft Office ในองคกรได
2. วเคราะหทางเลอกซอฟตแวรโอเพนซอรสททLามาทดแทนซอฟตแวร proprietary. ในทนคอ
OpenOffice.org คณอาจจะพบว3าในเวลาเดยวก%น คณสามารถนLาเสนอซอฟตแวรโอเพนซอรส
เลกๆ ทมผลกระทบนอยแต3มประโยชนมากเขาไปเช3น PDFCreator (แทน Adobe Acrobat) หรอ
7-Zip (แทน WinZIP) ซQงความสLาเรจเลกๆ (small win) เหล3านจะช3วยใหการเปลยนแปลงทยากกว3า
ง3ายขQน เช3นม%นอาจจะทLาใหผใชเรมยอมร%บเขาใจซอฟตแวรโอเพนซอรสมากขQน candidate ทน3า
ทดแทนต%วอนๆ กเช3น Adobe Photoshop และ Microsoft Project แต3ม%นจะไม3ใช3เรองเลกๆ เหมอน
Acrobat และ WinZIP
3. วเคราะหโครงสรางการใช IT ขององคกร. มองหาโอกาสและอปสรรค ในช3วงของการเปลยนแปลง
คณอาจจะจ%ดการอปสรรคทจ%ดการได หรอหลกเลยงอปสรรคทยากหรอจะตองเสยค3าใชจ3ายมาก
เกนไป เครองมอทช3วยได เช3นซอฟตแวร desktop management ทมอย3จะทLาใหคณมองเหนภาพ
การใชงานมากขQน การ survey ระด%บฝ3าย ไปจนถQงระด%บพน%กงาน รวมท%งการนLาไฟลเอกสารมา
วเคราะหป%ญหาและความซ%บซอนจะทLาใหไดขอมลเรมตนทด
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IT
Documents

Desktop
Applications
Enterprise
Applications

Opportunities
Template, standard file
formats policy

VBA macro, MS Access form/report,
complex PivotTable, PivotChart, proprietary
file formats policy
most Microsoft applications, some Adobe

open-source applications

applications, applications that use MS
Office Automation

web-based forms instead
of Excel sheets for data

SAP, SharePoint

exchange

4. วางแผนการ migrate. เมอคณมขอมลขางตน
คณกจะสามารถวางแผนล3วงหนาไดว3าควรจะ
ทLาอะไรก3อน และทLาทไหนก3อน คณควรจะ
เลอกหน3วยงานหรอฝ3ายทง3ายทสดมา
migrate ก3อน แลวไล3ไปเรอย เพราะคณ
ตองการกาวทคณสามารถเอาชนะไปไดเรอยๆ
ทละนด องคกรควรจะม roadmap ทช%ดเจน
ในเรองน เช3น ใช OpenOffice.org ใหได
80% ภายใน 2 ป ถาองคกรมแผนแม3บทไอท
กควรจะใส3เรองโอเพนซอรส เปาหมาย และ
ต%วว%ดต3างๆ เขาไปดวย
5. ดLาเนนโครงการนLาร3อง. คณจะทราบได
อย3างไรว3าองคกรของคณสามารถนLา
OpenOffice.org มาใชได แมว3าจะมองคกรท
มขนาดพอๆ หรอใหญ3กว3าสามารถเปลยนมา
ใช OpenOffice.org แต3อย3างไรคนอนกคงจะ
มธรกจหรอว%ฒนธรรมองคกรทต3างจากคณ
ฉะน%น ในการต%ดสนใจว3าจะ “เปลยนไปใช
OpenOffice.org” หรอ “ใช Microsoft Office
เหมอนเดม” จะตองใชการทดลองในสภาพ
แวดลอมจรงขององคกรเปาหมาย การทLา
โครงการนLาร3องจะมประโยชนมากในกรณท
คณไม3สามารถต%ดสนใจไดว3า จะเปลยน หรอ
20

Threats

ไม3เปลยน ด ถาคณพบว3าคณเสยเวลาไปก%บ
การต%ดสนใจน หรอไม3มขอมลพนฐานเพยงพอ
ก%บการต%ดสนใจ ลองเลอกหน3วยในองคกรของ
คณมาทLา pilot project แลวใหเขาตอบเองด
กว3าว3าควรจะ ไป หรอ ไม3ไป ด เสรจแลวคณ
จะไดขอมลดวยว3า อะไรจะเปนอปสรรคเวลา
rollout จรงๆ
6. campaign ประชาส%มพ%นธส3งเสรมการใชงาน.
อย3าปล3อยใหพน%กงานตองเปลยนแปลงโดย
ไม3รเหนอรใต ว3าทLาไมตองเปลยน มอะไรช3วย
เหลอบาง และแนวทางต3อไปจะเปนอย3างไร
เมอเขาใจว3าการเปลยนซอฟตแวรเปนเรอง
ละเอยดอ3อน ฉะน%นคณควรจะม campaign
ทช3วยในการส3งเสรม ผล%กด%น และสอสารสง
ต3างๆ เบองตนควรจะมผร%บผดชอบหนาทน
เปนผดแลรายละเอยดต3างๆ เช3น kick-off
seminar, mascot, slogan, poster,
community web โดยสงทจะตองสอสารออก
ไปคอ เหตผล ความเปนมา ประโยชน และ
แผนงานท%งหมด พน%กงานทกคนจะตองรว3า
ต%วเองจะตองทLาอะไร เมอไหร3 และทราบ
ตลอดเวลาว3า ตอนน โครงการดLาเนนไปถQงจด
ไหน ระว%งการทเราไปจดจ3ออย3ก%บงานส3วน

หนQง เช3น pilot project จนลมสอสารก%บ
พน%กงานทเหลอไป ตลอดเวลา ทกคนตองรว3า
โครงการและนโยบายนย%งดLาเนนอย3อย3าง
จรงจ%ง และไม3ว3าจะเปนอย3างไร กจะไม3มการ
ยอนหล%งกล%บไปย%งจดเดม
7. แกป%ญหาล3วงหนา. จากขอมลททLาใหทราบว3า
อปสรรคขางหนาจะเปนอย3างไร ทLาใหเรา
สามารถแกป%ญหาเหล3าน%นล3วงหนา ก3อนทผ
ใชจะพบป%ญหาน%น เช3นถาองคกรมการใช
template ซQงอย3ในฟอรแมตเก3า ถาไม3มการ
แปลงใหเรยบรอย ทกคนทเปด template มา
ใช กจะตองแปลงเอง และตองทLาใหม3ทกคร%ง
ทใช การแปลง template จQงไดผลคมค3าทสด
และถQงแมองคกรจะไม3ไดมการใช template
ร3วมก%นมาก3อน ในระหว3าง migration อาจจะ
เปนโอกาสทเหมาะสมทจะรวบรวมขอมลเพอ
สราง template ในฟอรแมตใหม3ขนมาเลย
Q
กได
8. ใหการอบรม. ผใชบางคนสามารถใชงาน
OpenOffice.org ไดท%นทโดยทไม3ตองมการ
สอน ในขณะทถาปล3อยใหบางคนใช
OpenOffice.org โดยไม3มการสอน จะทLาให
เขาลLาบากมาก เปนประสบการณทไม3ดเลย
ถาหากมงานทตองรบทLาโดยตองใชซอฟตแวร
ใหม3 ทไม3เคยมใครสอน และเพอนขางๆ กใช
ไม3เปนเช3นเดยวก%น ผใชบางคนอาจจะถQง
ขนาดไม3กลาทจะเรยกโปรแกรมใหม3แมว3าจะ

ตดต%งไวในเครองแลวกตาม การทใหโอกาส
เขาไดทดลองใชโปรแกรมในหองอบรมทมผ
สอนการใชงานและผช3วยสอนดแลใกลชด จะ
สรางความประท%บใจทดก%บโปรแกรมใหม3ท
องคกรกLาล%งเรมตนใหเขาใช วทยากรทด
สามารถสอนการใชงานใหง3ายจนรสQกไม3ต3าง
ไปจากเดม ขณะทถ3ายทอดความรสQกตนเตน
ทจะมส3วนร3วมในการเปลยนแปลงดวย
วทยากรจะทLาเช3นน%นไดถาหากเขารสQกเช3นน%น
จรงๆ ผเรยนจะรสQกไดว3าวทยากรชอบใช
Microsoft Office มากกว3าหรอว3าชอบ
OpenOffice.org จรงๆ หรอถQงขนาดต3อตาน
Microsoft Office เพราะตลอดเวลาทสอน
วทยากรจะแสดงสงเหล3าน%นออกมา เพราะ
ฉะน%นเราสามารถใช trainer และการ train
เปนเครองมอสLาค%ญอ%นหนQงทใชในการ
เปลยนแปลง
9. เปดช3องทาง support. น%บแต3ว%นนทเรมใช
พน%กงานทกคนจะตองรเบอรโทรศ%พทท
สามารถโทรไปถามป%ญหาการใชงานได ท%นท
ทพน%กงานทLางานเอกสารแลวตดป%ญหา เขาม
ทางเลอกอย3สามอย3าง คอ พยายามแกป%ญหา
เอง หรอ โทรไปถาม support หรอ ยอมแพ
แลวใช Microsoft Office แทน ถาหากคณไม3
ไดเตรยมช3องทาง support ทรวดเรวเอาไว
เมอเขาไม3สามารถแกป%ญหาเองได เขาก
จLาเปนจะตองใช Microsoft Office เพอ
ทLางานของเขาใหเสรจ
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Training

เรามคอรสเกยวก%บ OpenOffice.org หลากหลายรปแบบใหเลอก เพอใหเหมาะสมก%บสถานการณต3างๆ
และพนฐานความรของผเรยน องคกรทกLาล%งเปลยนไปใช OpenOffice.org สามารถเลอกคอรสต3างๆ
และช3วงเวลาทเหมาะสมใหเราเขาไปดLาเนนการอบรมทองคกร หรอหองอบรมภายนอก โดยเราจะม
แบบทดสอบ (pre-test) เพอช3วยในการแบ3งกล3มผเรยนตามความร และในตอนจบการอบรมจะมการ
ทดสอบ (post-test) ความรตามว%ตถประสงคของคอรส รวมท%งออกใบประกาศนยบ%ตรในคอรสทมใบ
ประกาศนยบ%ตร เมอผเรยนผ3านเกณฑทกLาหนดไว

If you can't make it good,
at least make it look good

Bill Gates

Benefit
การ train พน%กงานก3อนการ pilot หรอก3อน rollout จรง จะช3วยลดป%ญหาในช3วงเรมตนใชงาน ลดเวลา
การทLางานทตองสญเสยไปก%บการปร%บต%ว และสราง first impression ทดก%บการใชงานซอฟตแวร ดวย
การออกแบบคอรสใหช3วยในเรอง change management โดย trainer ทใชและเชอม%นในการเปลยนไป
ใช OpenOffice.org ทLาใหพน%กงานยอมร%บซอฟตแวรใหม3ไดง3ายขQน ท%งทางเทคนค และทางจตใจ ผลจะ
ต3างไปมากหากเปน trainer ททกว%นใช Microsoft Office และส3วนต%วเชอว3า Microsoft Office ดกว3า
แลวเรยนร OpenOffice.org เพยงเพอมาสอน แน3นอนผเรยนร%บรความรสQกน%นได

Choose the right plan
Pilot project
จดเรมตนของ open-source migration ส3วนใหญ3กคอการมอบหมายใหพน%กงานกล3มหนQงนLาซอฟตแวร
ไปทดลองใชในชวตประจLาว%นช%วระยะเวลาหนQง ปดทายดวยการ survey เพอใหไดคLาตอบว3า องคกร
ควรจะ “ไป” หรอ “ไม3ไป” ดก%บซอฟตแวรต%วน เนองจาก OpenOffice.org เปนซอฟตแวรทมฟเจอรมาก
และซ%บซอน จQงควรจะใหการอบรมการใชงานเบองตนก%บพน%กงานกล3มน เพอลดป%ญหาในการใชงานท
จะเกดขQน และเพอสรางความรสQกทดในการใชงานโดยไม3ตดข%ดป%ญหา
คอรสทเหมาะก%บงานล%กษณะนคอ Essential/Intensive/Comprehensive OpenOffice.org ตามแต3
พนฐานทางไอทของพน%กงาน ถาพน%กงานมความรพนฐานทางคอมพวเตอรนอย กเลอกคอรส
Comprehensive OpenOffice.org ถาพน%กงานมความรพนฐานทางคอมพวเตอรด และใชงาน
Microsoft Office อย3เปนปรกต กควรเลอกคอรส Intensive OpenOffice.org แต3สLาหร%บพน%กงานไอท
เอง คอรส Essential OpenOffice.org จะช3วยใหประหย%ดเวลาในการอบรม
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Rollout training
เมอถQงเวลาทจะ rollout โปรแกรม
OpenOffice.org เพอใชงานท%งองคกร จะม
พน%กงานส3วนหนQงทสามารถใชงานโปรแกรมใหม3
ไดเองโดยไม3ตองมคนสอน สLาหร%บพน%กงานท
เหลอ หากปราศจากการอบรม เขาจะตองประสบ
ก%บป%ญหามากมายจากความไม3คนเคยโปรแกรม
ใหม3 แมว3าจะเปนโปรแกรมออฟฟศทมการใชงาน
คลายก%นมากกตาม เหมอนคนทข%บรถเกยรออโต
คร%งแรก กอาจจะขาดความรสQกม%นใจไปเลย
พน%กงานส3วนใหญ3จะเสยเวลาทLางานไปบางส3วน
ในช3วงแรกๆ แลวในทสดกอาจจะปร%บต%วได แต3จะ
มความรสQกทไม3ดต3อต%วซอฟตแวร เพราะความเร3ง
รบในการทLางานบวกก%บความไม3คนเคย จะทLาให
เกดความรสQกต3อตานต3อการเปลยนแปลง ซQงอาจ
ขยายต%วในเปนกระแสต3อตานในวงกวางได เปน
ความเสยงทผดLาเนนการจะตองพจารณาถQง
ถาไม3ไดทดลองในทซQงปลอดภ%ย พน%กงานบางคน
ทมพนทางดานคอมพวเตอรนอย อาจจะถQงข%นไม3
กลาทจะใชโปรแกรมทเพงแนะนLาไปกได ทางออก
ทปลอดภ%ยกว3าสLาหร%บองคกรกคอ จ%ดใหมการ
อบรมสLาหร%บทกคนทควรจะตองอบรม โดยการ
อบรมล%กษณะนจะมว%ตถประสงคใหพน%กงาน
สามารถใชงาน OpenOffice.org ไดอย3างม%นใจ
สามารถใชโปรแกรมทLางานประจLาต3างๆ ไดอย3าง
ราบรน คอรสทเหมาะสมอาจจะเปน Intensive
OpenOffice.org ถาพน%กงานมเวลา หรอ
Beginning OpenOffice.org ในกรณทมการ
rollout เปนจLานวนมากพรอมก%น

Train the trainers
ในกรณขององคกรขนาดใหญ3ทมการอบรมไอท
ภายในโดยใชพน%กงานขององคกรเอง อาจจะ
ประหย%ดกว3าถาใชวธใหเราอบรมวทยากรของ
องคกร จนมความสามารถในการใช
OpenOffice.org มากพอ และเมอวทยากรเหล3าน
ไดใชงาน OpenOffice.org จนมประสบการณแก
ป%ญหาต3างๆ ดวยต%วเองไดแลว กสามารถทจะให
วทยากรเหล3านกระจายก%นไปจ%ดการอบรมภายใน
ตามสถานทต3างๆ ได คอรสทเหมาะก%บกรณนอาจ
จะเปนการจ%ด Essential/Intensive
OpenOffice.org ส%กคร%ง แลวปล3อยใหผเรยนได
ใชงานโปรแกรมส%กระยะ แลวค3อยจ%ด Advanced
OpenOffice.org อกคร%ง หรออาจจะจ%ด
Complete OpenOffice.org เปนคอรสยาวท
เดยวหากเวลาของพน%กงานอLานวย
Professional Office Users
ผใชบางกล3มจะมการใชงานซอฟตแวรออฟฟศ
เฉพาะบางดาน เช3นเฉพาะ spreadsheet เพอ
คLานวณทางการเงน หรอตองสราง presentation
ทใชลกเล3นต3างๆ สวยงาม เนองจาก
OpenOffice.org เปนซอฟตแวรออฟฟศระด%บมอ
อาชพทมความสามารถกวางขวาง เราจQงมคอรส
เฉพาะทางสLาหร%บงานแต3ละดาน เช3นกรณทใช
งานเฉพาะ spreadsheet เปนหล%กอย3างในบรษ%ท
เงนทนหล%กทร%พย คณอาจจะจ%ดคอรส
Professional OpenOffice.org Calc ใหก%บ
พน%กงานส3วนใหญ3
OpenOffice.org มความสามารถมากกว3าเพยง
ใชทLางานเอกสาร คณสามารถสราง application
เฉพาะความตองการของคณดวยการใช
OpenOffice.org Basic แต3 OpenOffice.org
Basic เปนภาษาทม API ทซ%บซอนมาก คอรส
Essential OpenOffice.org Macro จะทLาใหผ
เรยนเรมตนไดเรวขQน และถาคณตองการสราง
database application เฉพาะกจ กเลอกคอรส
Intensive OpenOffice.org Base
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Courses

Duration

Audience

Beginning OpenOffice.org

1 day

novice

Essential OpenOffice.org

2 days

power user

daily office tasks

Intensive OpenOffice.org

3 days

office user

daily office tasks

4 days

novice

daily office tasks

Course

Comprehensive
OpenOffice.org
Advanced OpenOffice.org

2 days openoffice user

Complete OpenOffice.org

6 days

Professional
OpenOffice.org Writer
Professional
OpenOffice.org Calc
Professional
OpenOffice.org Impress
Essential OpenOffice.org
Macro
Intensive OpenOffice.org
Base

power user

Objective
simple office tasks

make structured, good-looking,
complex documents
make structured, good-looking,
complex documents

2 days openoffice user make complex manuscripts

2 days

office user

2 days openoffice user

3 days

power user

3 days

power user

accounting and financial tasks
make attractive, professionallooking presentations
write simple macros, know how to
look for certain APIs
develop simple database
applications with forms, reports

คอร$สต งๆ ส ม รถเปล'ยนแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหน ร ค ของคอร$สข+,นก-บจ นวนรอบท'ซ/,อ
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Support

Whatever the device you use

คณจะไม3เหนความสLาค%ญของการม support จนกว3าคณจะจLาเปนตองใชบรการ ตอนทคณกLาล%งจะตอง
ส3งเอกสารสLาค%ญภายในครQงช%วโมง แต3คณหาวธเปลยนหนากระดาษเปนแนวนอนไม3เจอ แทนทคณจะ
เสยเวลากวาดเมาสไปจนครบทกเมนระหว3างทนาฬกาเดนไปเรวกว3าปรกต จะง3ายกว3ามากถาคณ
สามารถโทรไปทเบอรภายใน 2020 แลวไดคLาตอบในครQงนาท

for getting your information
out, it should be the same
information

Benefit

Tim Berners-Lee

การทพน%กงานทราบว3า เมอมป%ญหาในการใชซอฟตแวรใหม3 สามารถตดต3อทใด เพอไดร%บการช3วยเหลอ
อย3างรวดเรว ทLาใหความก%งวลในการเรมใชซอฟตแวรลดนอยลง ช3วยลดเวลาการทLางานทตองสญเสย
ไปก%บการแกไขป%ญหาจากความไม3คนเคย และสราง first impression ทดก%บการใชงานซอฟตแวร
ซอฟตแวรออฟฟศแมจะเปนซอฟตแวรพนฐานททกคนใช แต3 scope ของป%ญหาทจะเกดขQนจากการใช
งานทแตกต3างก%นของพน%กงานท%งองคกรน%น แทบจะไม3มขอจLาก%ด ฉะน%นเจาหนาท support ของเราจQง
ไม3ใช3เปนเพยงมออาชพแต3ละคนทมความสามารถทางเทคนคในการใชงาน OpenOffice.org แต3ม
โครงสรางลLาด%บช%นของทม support ทเกอหนนก%น และความสามารถในการ research ป%ญหาและทาง
แก เราม%กบอกก%บลกคาว3า สLาหร%บทมงานของเราเมอ support ใหคLาตอบสดทายว3า “(โปรแกรม) ทLาไม3
ได” แปลว3าโปรแกรมขาดความสามารถน%นจรงๆ ไม3ใช3 “(ผม) ทLาไม3ได” หรอ “ผมขเกยจคยก%บคณแลว”
เจาหนาท support ของเราทกคน เชอม%นว3าคณและทกคนควรจะเปลยนไปใช OpenOffice.org ถา
ป%ญหาของ OpenOffice.org ทLาผใชส%บสนจนขาดความม%นใจ เจาหนาทของเราจะไม3เพยงช3วยเหลอให
เขาผ3านป%ญหาน%นไปได แต3ผา3 นไปดวยความเขาใจจนสามารถแกไขป%ญหาเองได เขาใจการทLางานของ
ซอฟตแวรมากขQน และลดความกล%วทจะเปลยนแปลง จนถQงชอบซอฟตแวรต%วใหม3นมากขQน ซอฟตแวร
ออฟฟศเปนสงทมความผกพ%นทางอารมณสง (ทLานองเดยวก%บ web browser) ฉะน%นไม3แปลกทคนจะ
“ร%ก” หรอ “เกลยด” ซอฟตแวรออฟฟศต%วหนQง จะเกดอะไรขQนถา support ทองคกรพQงพาใหช3วย
เปลยนแปลงพน%กงาน แต3ต%วเองกล%บไม3ใช OpenOffice.org เคยม support ท “ปลอบ” พน%กงานว3าให
ทนใชก%นไปก3อน เด‡ยวนโยบายกเลกไปเอง ผลสดทายเปนอย3างไรคงพอเหนไดไม3ยาก เจาหนาท
support ของเราทกคนอย3ฝง% OpenOffice.org ถามคนบ3นป%ญหาของ OpenOffice.org เขาจะอธบาย
ท%นทว3าความจรงแลวเปนอย3างไร องคกรทกLาล%งเปลยนแปลงตองการ support ททLาไดล%กษณะน
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Choose the right plans
บรการ open-source desktop software support ของเรา นอก
เหนอจาก OpenOffice.org ย%งใหการบรการสLาหร%บซอฟตแวรโอเพน
ซอรสบนเดสกทอปในงานต3างๆ รวมท%งหมด 7 ต%ว ตามตารางทาง
ดานขวา เพอใหคณสามารถนLาซอฟตแวรโอเพนซอรสต%วอนๆ เขามา
ใชงานในช3วงเวลาเดยวก%น ระด%บในการ support มสามระด%บ โดยม
ช3องทางในการตดต3อคอโทรศ%พทตลอดช3วงเวลาสLาน%กงาน อเมล
และ trouble ticket บนเวบ support ของเรา

Supported Software

Similar Software

OpenOffice.org

Microsoft Office

PDFCreator

Adobe Acrobat

7-Zip

WinZIP

GIMP

Adobe Photoshop

Inkscape

Adobe Illustrator

ระด%บในการ support จะกLาหนดโดย support plan ซQงมระด%บใน
Firefox
Microsoft Internet Explorer
การบรการ, service level agreement (SLA) และราคาทต3างก%น
Thunderbird,
Microsoft Outlook
Lightning
ระด%บแรก Silver plan เจาหนาทจะใหความช3วยเหลอในการแกไข
ป%ญหาจากภายนอก (remote support) เท3าน%น โดยอาศ%ยช3องทาง
ขางตน ส3วน Gold plan จะเพมการเขามาบรการในสถานทขององคกรเดอนละ 1 ว%น ตามว%นทไดตกลง
ก%น และ Platinum plan จะเปนการเขามาทLางานประจLาในสถานทขององคกรตลอดระยะเวลาทกLาหนด
เพอ support ซอฟตแวรชดด%งกล3าว
Support Plan Phone Email

องคกรสามารถต%ดสนใจเลอก support plan ทเหมาะสม ตาม
แต3ขนาด ล%กษณะธรกจ และว%ฒนธรรมขององคกร และองคกร
Silver
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สามารถเลอกทจะซอ
Gold
9x5

1
support plan ขาง
Platinum
9x5

Duration
Discount
ตน ต%งแต3รายเดอน
6 months
10%
หกเดอน ไปจนถQง
12 months
17%
หนQงป โดยจะมส3วนลดเมอซอ plan ระยะยาวตามตารางขาง
Renew
12%
ล3าง รวมท%งส3วนลดถาต3ออาย เมอ plan ป%จจบ%นหมดอาย
ดวย
1

support plan และร ยละเอยดต งๆ ส ม รถเปล'ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงลวงหน ร ค ของ plan ข+,นก-บขน ดขององค$กรและระยะเวล
ท'ซ/,อ
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Web

Ticket

Deskside



-



1 day per month



9x5
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เราคOอ
Your Open Source
Migration Consultant

ผเชยวชาญเทคโนโลยโอเพนซอรสสLาหร%บองคกร เราเปนทปรQกษามออาชพใหก%บองคกรทตองการใช
ประโยชนจากซอฟตแวรโอเพนซอรส เพราะเราคลกคลก%บ open source community มาต%งแต3ป 1998
ผเชยวชาญของเราพ%ฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสมาต%งแต3ย%งไม3มคLาว3า open source ตอนทเราย%งเรยก
แนวคดนว3าซอฟตแวรเสร (free software) ฉะน%นเราจQงเขาใจดว3าจะหาหรอจะทLาสงต3างๆ ดวยวธทถก
ตองอย3างไร เราเปนน%กพ%ฒนาทเขาใจท%งจตวญญาณแบบโอเพนซอรส และความตองการของธรกจ เรา
ทLาธรกจแบบเดยวก%บทเราทLาซอฟตแวรโอเพนซอรส เราให ใหมากทสด เราใส3ใจ ทกรายละเอยด เราทLา
ดทสด และเราเรยนรตลอดเวลา เพอทจะไดใหบรการทเกนความคาดหมายแก3ลกคาของเรา

เราทVา
ใหอปสรรคในการนLาเทคโนโลยโอเพนซอรสมาส3องคกรหายไป เราช3วยใหองคกรนLาซอฟตแวร
โอเพนซอรสมาใชประโยชนใหมากทสด เราทราบดถQงอปสรรคต3างๆ เพราะอปสรรคเหล3าน%นคอสาเหตท
มเรา เราช3วยองคกรต%ดสนใจเลอกซอฟตแวรโอเพนซอรสทจะนLามาใช เราช3วยวางแผนและดLาเนนการ
เราช3วยในการจ%ดการการเปลยนแปลงทละเอยดอ3อน เพราะ change management เปนป%จจ%ยหล%กใน
ความสLาเรจของ open source migration เราจะเขาไปทLางานก%บลกคาอย3างใกลชด ต%งแต3ก3อนท CEO
จะเซนกLาหนดเปนนโยบาย ไปจนได campaign เพอส3งเสรมการใชงาน ไปจนถQง training และ support
ในหลายรปแบบสLาหร%บระยะต3างๆ ของการดLาเนนการ ต%งแต3 pilot project, go/no go และ rollout
ถาเอกสารเก3าเปนป%ญหาในการใชโปรแกรมใหม3 เราสามารถช3วยแปลงเอกสารสLาค%ญใหเปนฟอรแมต
ใหม3 หรอถาซอฟตแวรโอเพนซอรสทใชตดข%ดหรอขาดอะไรไป เปนไปไดมากทผเชยวชาญของเราจะ
สามารถแกไขหรอเพมเตมใหตรงความตองการของคณได โดยเฉพาะอย3างยงประเดนเกยวก%บภาษา
ไทย ถาคณตดป%ญหาททLาใหไม3สามารถใชซอฟตแวรโอเพนซอรสได อย3าลมนQกถQงเรา

ลXกค6าของเรา
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When you say "I wrote a program that
crashed Windows," people just stare at
you blankly and say "Hey, I got those
with the system, for free"
Linus Torvalds

Windows 2000 already contains
features such as the human discipline
component, where the PC can send an
electric shock through the keyboard if
the human does something that does
not please Windows
Bill Gates
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