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■ Automation and Robotics

จำากสถึานการั้ณ์แพรั้่รั้ะบาดืขอีง COVID-19 ส่งผลกรั้ะที่บ

ตุ่อีอีงค์การั้ธิุรั้กิจำโดืย่เฉพาะในดื้านกำาล้งคน กำาล้งการั้ผลิตุ อีงค์การั้

ธิรุั้กจิำที่ี�ปรั้ะกอีบกิจำการั้ในภาคอุีตุสาห้กรั้รั้มส่วนให้ญ่ไดืร้ั้บ้ผลกรั้ะที่บ

ที่้�งในแง่ที่ี�จำำาเป็นตุ้อีงปรั้้บลดืกำาล้งการั้ผลิตุลง 

การั้ขาดืแคลนแรั้งงาน จำนที่ำาให้้ตุอ้ีงห้น้มามอีงการั้ลงที่นุใน

รั้้ปแบบอีื�นๆ เพื�อีเพิ�มกำาล้งการั้ผลิตุ และดื้วย่ความตุ้อีงการั้ในการั้ 

ใช้งานเที่คโนโลย่ีที่ี� เ พิ�มขึ�นอีย่่างรั้วดืเรั้็ว อีงค์การั้ธิุรั้กิจำภาค

อีุตุสาห้กรั้รั้มจำึงห้้นมาลงทีุ่นในรั้ะบบ RPA (Robotic Process 

Automation), BPM (Business Process Management) และ 

การั้ที่ำา Automation ดื้วย่วิธิีการั้อีื�นๆ ซึ่ึ�งผลล้พธิ์ที่ี�ไดื้คือี สามารั้ถึ 

ตุอีบสนอีงตุ่อีความตุ้อีงการั้ที่างธุิรั้กิจำให้ม่ๆ ไดื้รั้วดืเรั้็วกว่ารั้ะบบ  

และกรั้ะบวนการั้ผลิตุห้รั้ือีการั้ที่ำางานในรั้้ปแบบเดิืมๆ สรั้้างข้อี 

เปรั้ีย่บเที่ีย่บให้้ก้บอีงค์การั้ที่ี�ย้่งคงใช้กรั้ะบวนการั้ที่ำางานแบบเดืิมๆ  

ซึ่ึ�งเมื�อีมีการั้ที่ำางานจำนถึึงขีดืจำำาก้ดืผลสะที่้อีนให้้เห็้นว่ากรั้ะบวนการั้

ที่ำางานแบบเดืิมขาดืปรั้ะสิที่ธิิภาพ 

ในช่วงทีี่�ผ่านมาห้ลาย่อีงค์การั้ปรั้ะสบปัญห้าอีย่่างมาก

และจำำาเป็นตุ้อีงลดืค่าใช้จำ่าย่ ซึ่ึ�งอีงค์การั้อีาจำจำะย้่งไม่ไดื้ให้้ความ

สำาค้ญก้บการั้ที่ำา Automation มากน้ก แตุ่ห้ล้งจำากสถึานการั้ณ์เรั้ิ�ม

คลี�คลาย่ และอีงค์การั้เรั้ิ�มกล้บมาดืำาเนินธิุรั้กิจำไดื้ ก็จำะเรั้ิ�มเห้็นความ

สำาค้ญขอีงการั้ที่ำา Automation ไดื้ช้ดืเจำนมากย่ิ�งขึ�น อี้นเป็นผลจำาก

ความไมแ่นน่อีนขอีงสถึานการั้ณ์ทีี่�คาดืไมถึ่ึง และเกดิืขึ�นอีย่่างรั้วดืเรั้ว็

ส่งผลกรั้ะที่บอีย่่างรัุ้นแรั้ง และเป็นวงกว้าง

อีย่่างไรั้ก็ตุามผ้้บริั้ห้ารั้อีงค์การั้ก็จำำาเป็นตุ้อีงใช้ความ

รั้ะม้ดืรั้ะว้งในการั้นำาเอีา RPA และเที่คโนโลย่ี Automation อีื�นๆ มา

ปรั้ะยุ่กต์ุใช้งานเพื�อีแก้ไขปัญห้าที่างธิุรั้กิจำซึ่ึ�งก็มีความซึ่้บซึ่้อีนมาก

ขึ�นเรั้ื�อีย่ๆ รั้วมถึึงการั้กำาก้บดื้แลการั้ใช้งานรั้ะบบขอีงบุคลากรั้ โดืย่

เฉพาะอีย่่างย่ิ�งในปรั้ะเดื็นดื้านความม้�นคงปลอีดืภ้ย่ที่างสารั้สนเที่ศ

■ Artificial Intelligence and Machine 

 Learning

ห้ลาย่อีงค์การั้คาดืห้ว้งการั้พ้ฒนา และการั้ลงทีุ่นเกี�ย่วก้บ

เที่คโนโลยี่ AI ว่า จำะสามารั้ถึพลิกโฉมห้น้าขอีงธุิรั้กิจำอีย่่างตุ่อีเนื�อีง

ในอีีกห้ลาย่สิบปีน้บถึ้ดืจำากนี� ซึ่ึ�ง AI ในปัจำจำุบ้นเพิ�งเรั้ิ�มตุ้นส้่การั้เป็น

เที่คโนโลย่ีห้ล้กทีี่�น่าสนใจำ และเรั้ิ�มมีการั้นำามาใช้งานอีย่่างจำรั้ิงจำ้ง

เพีย่งบางส่วน อีาที่ิ เที่คโนโลย่ีรั้้้จำำาใบห้น้า การั้แปลภาษา รั้วมไปถึึง

เที่คโนโลย่ผี้ช้ว่ย่ส่วนตุ้ว เชน่ Siri ห้รืั้อี Alexa ซึ่ึ�งกลาย่มาเปน็สว่นห้นึ�ง

ขอีงย่คุ New Normal แตุก่ย้็่งมอีีกีห้ลาย่เรั้ื�อีงที่ี�อีย่้ใ่นข้�นตุอีนการั้วจิำย้่

และพ้ฒนา โดืย่เฉพาะในภาคอีุตุสาห้กรั้รั้ม

อีย่่างไรั้ก็ตุามแม้เพีย่งบางส่วนขอีงการั้พ้ฒนา AI ทีี่�มีการั้ 

จากฉบับที่แล่้วตู�อ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในยุุค New Normal
Technology Challenges 
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นำามาใช้งานจำริั้ง ก็สามารั้ถึสร้ั้างสรั้รั้ค์เที่คโนโลยี่ที่ี�เป็นปรั้ะโย่ชน์

ไดื้มากมาย่ ห้ลาย่อีงค์การั้มีการั้นำา AI มาใช้งานในกรั้ะบวนการั้

ที่างธิุรั้กิจำเพื�อีปรั้้บปรัุ้งกรั้ะบวนการั้ที่ำางานให้้เป็นอี้ตุโม้ตุิ และสรั้้าง

ปรั้ะสบการั้ณ์ทีี่�ดืีแก่ล้กค้า และบุคลากรั้ ซึ่ึ�ง AI สามารั้ถึช่วย่ให้้

บุคลากรั้มีเวลามากขึ�นจำากงานทีี่�ตุ้อีงใช้แรั้งงาน และเวลาเป็นห้ล้ก

เพื�อีมามุ่งเน้นก้บงานทีี่�ตุ้อีงใช้ความสร้ั้างสรั้รั้ค์ และโครั้งการั้ด้ืาน

นว้ตุกรั้รั้มได้ืมากขึ�น ปรั้ะเด็ืนท้ี่าที่าย่สำาค้ญคือี อีงค์การั้จำะบริั้ห้ารั้

จำ้ดืการั้ความส้มพ้นธิ์รั้ะห้ว่างพน้กงาน และ AI อีย่่างไรั้ ในเมื�อี AI น้�น

จำะเข้ามาที่ดืแที่นความตุ้อีงการั้ในท้ี่กษะบางปรั้ะการั้ขอีงบุคลากรั้ 

ส่งผลให้้บุคลากรั้ตุ้อีงเรีั้ย่นร้้ั้สิ�งให้ม่ๆ เพื�อีให้้ย้่งคงสามารั้ถึรั้้กษา

บที่บาที่ห้น้าที่ี� และมีที่้กษะที่ี� AI ย่้งไม่สามารั้ถึเข้ามาที่ดืแที่นไดื้

■ Skills Gap

จำากรั้าย่งาน Speed of Change: How Fast Are You ที่ี�เผย่

แพรั้่โดืย่ outsystems เมื�อีไม่นานมานี� พบว่าที่้�งผ้้นำาที่างดื้านธิุรั้กิจำ

และผ้้ตุาม ตุ่างก็ไดื้รั้้บผลกรั้ะที่บจำากการั้ขาดืแคลนพน้กงานทีี่�มี

ที่ก้ษะ และความสามารั้ถึเพื�อีตุอีบสนอีงตุอ่ีความเปลี�ย่นแปลงอีย่่าง

รั้วดืเร็ั้ว ในการั้ใช้งานเที่คโนโลยี่ และสถึาปัตุย่กรั้รั้มที่างเที่คโนโลยี่

สารั้สนเที่ศที่ี�ที่น้สมย้่ เพื�อีสรั้า้งความคลอ่ีงตุว้ให้้ก้บธิรุั้กจิำขอีงอีงคก์ารั้

โดืย่เฉพาะในส่วนขอีงผ้้อีอีกแบบ และพ้ฒนารั้ะบบสารั้สนเที่ศ ซึึ่�ง

อีงค์การั้ธุิรั้กิจำที่ี�อีย่้่ในตุลาดืในฐานะขอีงผ้้ตุามรั้ะบุว่าการั้จ้ำางงาน 

Full-Stack Developer น้�น ที่ำาไดืค้อ่ีนขา้ง ในขณะทีี่�กลุม่ขอีงอีงค์การั้

ผ้้นำาธิุรั้กิจำน้�น สามารั้ถึดืำาเนินการั้จำ้าง Full-Stack Developer ได้ื

ง่าย่กว่า เนื�อีงจำากมีความพรั้้อีมดื้านกรั้ะบวนการั้ และเครั้ื�อีงมือีที่ี�

ใช้พ้ฒนารั้วมถึึง

มีงานพ้ฒนารั้ะบบสารั้สนเที่ศดื้วย่เที่คโนโลย่ีให้ม่ๆ ที่ี�มี

คุณภาพ และมีความที่้าที่าย่ให้้ที่ำา แที่นที่ี�จำะตุ้อีงที่ำางานเกี�ย่วก้บการั้

ดื้แลรั้้กษารั้ะบบงานเดืิมที่ี�ใช้งานมานาน ให้้สามารั้ถึที่ำางานตุ่อีไป

ไดื้เห้ล่านี�เป็นปัจำจำ้ย่สำาค้ญปรั้ะการั้ห้นึ�ง ในการั้ตุ้ดืสินใจำรั้้บงานขอีง 

น้กพ้ฒนารั้ะบบสารั้สนเที่ศ นอีกเห้นือีจำากเรั้ื�อีงขอีงค่าตุอีบแที่น 

รั้วมไปถึึงว้ฒนธิรั้รั้มอีงค์การั้ในการั้แลกเปลี�ย่นเรั้ีย่นรั้้้ และสรั้้าง

ความเข้าใจำในเที่คโนโลย่ีที่ี�นำามาใช้พ้ฒนาธิุรั้กิจำขอีงอีงค์การั้ ขอีง

บุคลากรั้ในทีุ่กรั้ะดื้บอีย่่างเห้มาะสมก้บบริั้บที่ขอีงแตุ่ละส่วนงาน 

และให้้สอีดืคล้อีงถ้ึกตุ้อีงตุรั้งก้น เกิดืความเที่่าเที่ีย่มดื้านเที่คโนโลยี่ 

อี้นจำะไม่สรั้้างความเห้ลื�อีมลำ�า และไม่เข้าใจำ โดืย่เฉพาะในเรั้ื�อีงขอีง

ขอ้ีจำำาก้ดืขอีงเที่คโนโลยี่ และความเสี�ย่งห้รืั้อีข้อีพึงรั้ะว้งในการั้ใช้งาน

■ Business Continuity and Disaster 

 Recovery Plans

ถึึงแม้ว่าการั้ที่ำา Business Continuity Plan และ Disaster 

Recovery Plan เป็นสิ�งที่ี�ห้ลาย่อีงค์การั้มีการั้ดืำาเนินการั้มาอีย่่างตุ่อี

เนื�อีง แตุ่อีงค์การั้ก็ไม่ไดื้ให้้ความสำาค้ญมากเท่ี่าที่ี�ควรั้ เนื�อีงจำากไม่

ค่อีย่เกิดืสถึานการั้ณ์ที่ี�ส่งผลกรั้ะที่บตุ่อีการั้ดืำาเนินธุิรั้กิจำ มากส้กเท่ี่า

ไห้รั้่ แตุ่เมื�อีอีงค์การั้จำะตุ้อีงเผชิญก้บสถึานการั้ณ์ขอีงการั้ขาดืแคลน

บุคลากรั้อีย่่างกรั้ะที่้นห้้น ไม่สามารั้ถึให้้บริั้การั้ห้ล้กตุ่างๆ ได้ืตุาม

ปกตุิ Business Continuity Plan และ Disaster Recovery Plan 

กล้บกลาย่มาเป็นสิ�งที่ี�อีงค์การั้ตุ้อีงที่บที่วน และดืำาเนินการั้อีย่่าง 

ตุ่อีเนื�อีง ถึึงแม้ว่าการั้แพรั้่รั้ะบาดืขอีง COVID-19 ในรั้้ปแบบนี� จำะไม่

ไดื้เกิดืขึ�นบ่อีย่เที่่าก้บภ้ย่ธิรั้รั้มชาติุ ห้รั้ือีภ้ย่ที่ี�เกิดืจำากมนุษย่์ ห้รั้ือีภ้ย่

คกุคามดืา้นความม้�นคงปลอีดืภย้่ที่างสารั้สนเที่ศ แตุ่สิ�งห้นึ�งที่ี�สะที่อ้ีน

ให้้อีงค์การั้ตุรั้ะห้น้กคือี ความแน่นอีน รั้ะย่ะเวลาอี้นส้�น และผลกรั้ะ

ที่บที่ี�รัุ้นแรั้ง อีงค์การั้จำึงควรั้ที่ี�จำะเตุรั้ีย่มพรั้้อีม เพื�อีให้้กรั้ะบวนการั้ใน

การั้ก้้คืน และที่ำางานได้ือีย่่างตุ่อีเนื�อีงน้�น สามารั้ถึใช้งานได้ือีย่่าง

รั้วดืเรั้็ว และรั้าบรั้ื�นในทีุ่กๆ สถึานการั้ณ์ที่ี�อีาจำเกิดืขึ�น

ผลกรั้ะที่บจำากการั้แพร่ั้รั้ะบาดืขอีง COVID-19 ที่ำาให้อ้ีงคก์ารั้

เดืินห้น้าเข้าส้่ยุ่คที่ี�จำำาเป็นตุ้อีง แสวงห้าวิถึีที่างในการั้ดืำาเนินงานทีี่�มี

ความย่ืดืห้ยุ่่นส้ง พรั้้อีมรั้้บก้บสถึานการั้ณ์ตุ่างๆ ที่ี�อีาจำเกิดืขึ�นไดื้ทีุ่ก

เมื�อี เครั้ื�อีงมือีสำาค้ญคือี เที่คโนโลย่ีที่ี�ตุ้อีงนำามาใช้ให้้เห้มาะสมก้บ

บรั้ิบที่ขอีงอีงค์การั้ การั้เตุรั้ีย่มความพรั้้อีมจำึงเป็นสิ�งสำาค้ญที่ี�อีงค์การั้

ขาดืไม่ได้ื แตุ่สิ�งทีี่�สำาค้ญกว่าน้�นคือี การั้ฟื้้�นฟ้ื้ความเสีย่ห้าย่จำากผล 

กรั้ะที่บที่ี�เกิดืขึ�น เพรั้าะถึึงแม้ว่าอีงค์การั้จำะเตุรั้ีย่มพรั้้อีมเพื�อีป้อีงก้น

ไดื้ดืีแค่ไห้น ห้ากสถึานการั้ณ์ที่ี�เกิดืขึ�นมีความรัุ้นแรั้ง และส่งผลกรั้ะ

ที่บในวงกวา้ง กอ็ีาจำจำะไมส่ามารั้ถึที่นที่านตุ่อีสถึานการั้ณ์ดืง้กลา่วไดื้ 

ดืง้น้�นการั้เตุรั้ยี่มพรั้อ้ีมที่ี�จำะสามารั้ถึห้ย่ดุื เพื�อีถึอีย่ไปตุ้�งห้ลก้

และฟ้ื้�นฟ้ื้กล้บมาในรั้ะย่ะเวลาอี้นส้�น คือี สิ�งที่ี�อีงค์การั้ควรั้ให้้ความ

สำาคญ้ตุอ่ีจำากนี� เพรั้าะบที่เรั้ยี่นทีี่�ได้ืจำาก COVID-19 จำะที่ำาให้อ้ีงคก์ารั้

ตุรั้ะห้น้กไดื้ว่า ไม่มีอีะไรั้ที่ี�แน่นอีนอีีกตุ่อีไป และการั้ฟ้ื้�นฟ้ื้กล้บมา

จำากวิกฤตุ จำะที่ำาให้้รั้้ปแบบการั้แข่งข้นถ้ึกย่กรั้ะด้ืบจำากเดืิมไปอีย่่าง

สิ�นเชิงดื้วย่เที่คโนโลย่ี เพรั้าะจำากสถึานการั้ณ์ตุอีนนี� สามารั้ถึเปรั้ีย่บ

เที่คโนโลย่ไีดืก้บ้อีาวธุิ และอีงคก์ารั้ตุ่างๆ ถ้ึกสถึานการั้ณบ์ง้คบ้ให้จ้ำบ้

อีาวุธิ ที่้�งๆ ที่ี�ไม่ค่อีย่ไดื้จำ้บ ถึน้ดืบ้างไม่ถึน้ดืบ้าง แตุ่เชื�อีไดื้ว่าห้ลาย่

อีงค์การั้เรั้ิ�มใช้อีาวุธิเป็น ดื้งน้�น การั้แข่งข้นครั้้�งตุ่อีๆ ไปจำะรั้วดืเรั้็ว 

และรัุ้นแรั้งขึ�นอีย่่างแน่นอีน
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