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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

จาก

ข้อมูลการด�ำเนินการของ AEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้เราสามารถท�ำนายได้ถึงการมาของคู่แข่งขันทาง
ธุรกิจรายใหม่ หรือรายเดิมทีม่ ขี อ้ ได้เปรียบเพิม่ ขึน้ จากมาตรการต่างๆ
คูค่ า้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ช่องทางและตลาดทีเ่ ปิดกว้างขึน้ องค์การ
ต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางบวกและทาง
ที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป
เริ่มจากการประเมินจุดยืนในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจของ
องค์การ ว่าในปัจจุบันมีสถานภาพเป็นเช่นไรอยู่ในบทบาทใดและใน
อนาคตจะไปยืนอยู่ ณ ต�ำแหน่งใดของห่วงโซ่อปุ ทานทีม่ ผี เู้ ล่นมากขึน้
ซึ่งแน่นอนว่าขนาดก็จะใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ศักยภาพในการแข่งขันจึงเป็น
เรื่องส�ำคัญ
หลังจากสามารถทีป่ ระเมินจุดยืนและวิเคราะห์จดุ แข็งจุดอ่อน
ความเสีย่ งและโอกาส (SWOT Analysis) หากจะก้าวเข้าสูเ่ วทีอาเซียน
หรือถูกบังคับให้เข้าไปมีสว่ นร่วมโดยปริยาย ในบทบาทใดบทบาทหนึง่
แล้ว จะท�ำให้รู้ว่ากระบวนงานหลักทางธุรกิจ (Core Business Process) ทีใ่ ช้อยูเ่ หมาะสมหรือไม่ ต้องมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบ หรือต้อง
เพิ่มเติมในส่วนใดและเมื่อเราปรับรูปแบบของกระบวนทัพใหม่ให้

สามารถรับมือกับการแข่งขันในเวทีทใี่ หญ่ขนึ้ แล้ว จะท�ำให้มองเห็นถึง
จุดทีต่ อ้ งเพิม่ เติมศักยภาพในการแข่งขัน จากทีไ่ ด้กล่าวผ่านมารูปแบบ
ของการด�ำเนินธุรกรรมระหว่างกันในประชาคมอาเซียนนั้น จะอยู่บน
การพัฒนาระบบสารสนเทศพืน้ ฐานรองรับการเชือ่ มโยงข้อมูลธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศขนาด
ใหญ่ระหว่างประเทศ อาทิ โครงการ National Single Window หรือ
NSW ของกรมศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงการด�ำเนินงานด้านพิธีศุลกากร
การน�ำเข้า ส่งออก น�ำผ่านและเชือ่ มต่อ ไปยังเครือข่ายการขนส่งสินค้า
หรือโลจิสติกส์ ในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น
เมื่อเวทีการแข่งขันทางธุรกิจถูกวางอยู่บนรากฐานของระบบ
สารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล ซึง่ อาจจะคล้ายกับถนนเส้นหลักเส้น
ใหญ่ทมี่ ขี อ้ มูลธุรกรรมวิง่ อยูอ่ งค์การต่างๆ ก็หาทางเชือ่ มโยงเพือ่ เข้าสู่
ข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให้ได้เร็วที่สุดและเก็บเกี่ยวข้อมูลมาประมวล
ผลและใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด แต่จุดส�ำคัญไม่ใช่เน้นที่การเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันให้กบั องค์การเพียงอย่างเดียวเนือ่ งจากเพราะ
กลัวที่จะเสียเปรียบคู่แข่งขัน แต่ในความเป็นจริงหากเลือกน�ำเอา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ อาวุ ธ คู ่ ก าย ยิ่ ง มี
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ศักยภาพสูงมาเพียงใด ขนาดของระบบจะใหญ่โต หรือมูลค่ามากแค่
ไหน จะกลับกลายมาเป็นภาระที่องค์การต้องดูแลมากเท่านั้นและก็
แน่นอนว่าหากองค์การด�ำเนินธุรกิจด้านสารสนเทศเป็นหลักก็คงไม่ใช่
เรื่องหนักหนาอะไร แต่หากกลับกลายเป็นว่าองค์การของเราไม่ได้ท�ำ
ธุรกิจด้านนั้น ไม่ได้มีทีมงานที่เชี่ยวชาญหรือมีความถนัด ท�ำให้จะไม่
สามารถดูแลรักษาและใช้งานมันได้เต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอน
ดังนั้น สิ่งส�ำคัญคือควรท�ำ หรือด�ำเนินการเฉพาะในสิ่งที่
องค์การถนัด หากเรือ หรือองคาพยพของเราใหญ่เกินไปเคลื่อนตัว
ล�ำบากตามคู่แข่งไม่ทัน ก็ลดขนาดให้เบาลงซึ่งผมหมายถึงเฉพาะใน
เรือ่ งของภาระงาน การมาของ AEC จะน�ำพาผูเ้ ชีย่ วชาญในหลากหลาย
แขนงในรูปแบบของบริการ Outsource ที่กล่าวถึงก็น่าน้อยใจเล็กๆ
ว่ามีศักยภาพโดยเฉลี่ยสูงกว่าบ้านเราพอสมควร ซึ่งก็มาจากประเทศ
ที่โดดเด่นในแต่ละเรื่องและเชื่อว่าหากมีงบลงทุนในการจ้าง Outsource ในราคาที่หากมีการแข่งขันในภาพรวมทั้งภูมิภาคก็น่าจะสม
เหตุสมผลที่ส�ำคัญน่าที่จะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่องค์การต้องแบกรับ
ภาระในการด�ำเนินการเอง ที่กล่าวมานี้อยากให้เน้นที่เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส�ำคัญหากองค์การไม่ถนัดและหนักหนาควรมองหา
Outsource ที่น่าเชื่อถือและให้เค้าเหล่านั้นดูแลงานส่วนดังกล่าวให้
กับองค์การแทน แต่ให้เลือกเก็บระบบงานที่ส�ำคัญซึ่งสามารถบ่งชี้
อนาคตขององค์การหรือเก็บข้อมูลที่สามารถสร้างความได้เปรียบไว้
ซึ่งสามารถอาศัยบริการของ Outsource ได้ตามความเหมาะสม โดย
ผูใ้ ห้บริการทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือสูงจะมีการท�ำสัญญารักษาความลับทาง
ธุรกิจและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างสมน�้ำสมเนื้อท�ำให้องค์การเบาใจได้ในระดับหนึ่ง
เมือ่ ใช้เงินลงทุนทีม่ ไี ด้อย่างเหมาะสมไม่ตอ้ งแบกรับภาระอืน่ ๆ
นอกเหนือจากทีอ่ งค์การถนัด ก็สามารถมีสมาธิหรือให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพด้านอืน่ ๆ อันจะส่งผลให้สามารถยืนอยูบ่ นเวทีการ
ค้าระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคงไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง อยากให้
มองว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
อย่างรวดเร็ว ที่ต้องท�ำ คือ เฝ้าติดตาม ท�ำความเข้าใจและใช้ให้เป็น
แต่อย่าไปยึดติด อยากให้ท่านนึกตามหากเรามองเห็นช่องทางเพิ่ม
ศักยภาพให้องค์การด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็พจิ ารณาเลือกระบบ
สารสนเทศมาใช้งาน ระบบนัน้ ก็ดี ระบบนีก้ ด็ งั เมือ่ จับจ่ายซือ้ หามาใช้
อีก 4 เดือน ออก Version ใหม่ Hardware ที่ใช้ตกรุ่น หรือระบบ Version ใหม่ดีกว่าเดิมมากแต่ไม่รองรับ Hardware ตัวเก่า หรือหากหา
วิธีประยุกต์ให้ใช้งานกับ Hardware ตัวเก่าได้ก็ไม่มีคนคอยดูแล จะ
กลายเป็นเพราะต้องมานั่งปวดหัวว่าจะต้องท�ำอย่างไร และปีหน้า ปี
ถัดๆ ไปจะท�ำอย่างไร หรือเลือกที่จะปล่อยให้ผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าคอย
ดูแลซึง่ แน่นอนทีผ่ ใู้ ห้บริการต้องจัดสรรคัดเลือกเทคโนโลยีทดี่ ที สี่ ดุ มา
ให้บริการอย่างแน่นอนด้วยกลไกของการแข่งขันในตลาดการให้บริการ
ท�ำให้เราจ่ายน้อยกว่า ได้ของที่ดีกว่า ปวดหัวน้อยกว่าและไม่ทุกข์
นอกจากนีเ้ พือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินในเลือก Solution
ที่เหมาะสมกับองค์การหากจะต้อง Outsource อยากให้มองว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่ง จะไม่เกิดประโยชน์
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เลยหากไม่มีการใช้งาน หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เหมือนแต่
ก่อนทีเ่ ราซือ้ ระบบสารสนเทศมา 100 แต่เอาเข้าจริงใช้งานอยูท่ กุ ๆ วัน
แค่ 40 เนื่องจากเราเลือกซื้อ Solution Package ที่มี Function การ
ท�ำงานที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ผลิตขายได้ง่าย
คิดค่าใช้จ่ายก็คล่องตัว ไม่ค่อยจะมีรูปแบบที่จะมาปรับปรุง หรือ
Customize ให้เข้ากับองค์การและจัดการติดตั้งให้พร้อมใช้งานได้
อย่างเสร็จสรรพ (Implement) ซึ่งน้อยนักที่จะส�ำเร็จ หรือหากส�ำเร็จ
ผู้พัฒนาก็คงใช้เวลานานเป็นปี
การเลือก Solution ที่เหมาะสมกับองค์การจะต้องอยู่บน
พื้นฐานของการใช้งานจริงเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีบริการลักษณะ
ดังกล่าวในรูปแบบของ Cloud Computing ประเภท Software as a
Service พูดง่ายๆ คือ จ่ายเท่าที่ใช้ ท�ำให้คุ้มค่าต่อการลงทุนมากว่า
ซึ่งก็หนีไม่พ้นบริการ Outsource นั่นเอง เมื่อมีการเปิด AEC มิติทาง
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศจะมีความน่าเชื่อถือและเข้มแข็งขึ้น
ผูใ้ ห้บริการทีด่ ำ� เนินการในกรอบของการรับรองทางด้านกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับองค์การได้เป็น
อย่างดี
สุดท้าย เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC แน่นอนว่าต้องมีการแข่งขันกัน
อย่างดุเดือดในระดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและเมื่อถึงจุดที่มีความ
สมดุลมีผู้เล่นในสนามที่เข้มแข็ง อยากให้มองภาพในมุมแรกนั่นคือ
ความชัดเจนของจุดยืนขององค์การในห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ จะ
เห็นว่าองค์การเราเป็นเพียงองค์ประกอบหนึง่ ในห่วงโซ่อปุ ทานแต่กจ็ ะ
พยายามเป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญต่อภาพรวม หากสามารถ
รักษาจุดยืนนี้ไว้ได้กลไกการพึ่งพาอาศัยจะช่วยพยุงให้องค์การอยู่ใน
ห่วงโซ่ได้อย่างมั่นคง สังเกตได้จากนโยบายที่ต้องการสร้างความเข้ม
แข็งให้กับ SMEs ในภูมิภาคอาเซียนของ AEC การแลกเปลี่ยนพึ่งพา
อาศัยกันทัง้ ด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและแรงงาน ดังนัน้ สิง่ ส�ำคัญคือ
การไม่ยึดเอาองค์การเราเป็นหลักว่าจะต้องท�ำก�ำไรได้มากมายเพียง
ฝ่ายเดียว แต่ตอ้ งมองการพึง่ พาอาศัย การเชือ่ มโยงเครือข่ายทางธุรกิจ
ให้เหนียวแน่นและเติบโตไปด้วยกันสร้างกลุ่มพันธมิตรทางการค้า
เพราะคูแ่ ข่งทีส่ ำ� คัญไม่ใช่ชาติในอาเซียนด้วยกันแต่เป็น ภูมภิ าคอืน่ ๆ
ของโลกที่เข้มแข็งกว่า TPA
news
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