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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถรบัมอืกบัการแข่งขนัในเวททีีใ่หญ่ขึน้แล้ว จะท�าให้มองเหน็ถงึ
จดุทีต้่องเพิม่เติมศักยภาพในการแข่งขนั จากทีไ่ด้กล่าวผ่านมารปูแบบ
ของการด�าเนินธุรกรรมระหว่างกันในประชาคมอาเซียนนั้น จะอยู่บน
การพฒันาระบบสารสนเทศพืน้ฐานรองรบัการเชือ่มโยงข้อมลูธรุกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศขนาด
ใหญ่ระหว่างประเทศ อาทิ โครงการ National Single Window หรือ 
NSW ของกรมศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงการด�าเนินงานด้านพิธีศุลกากร 
การน�าเข้า ส่งออก น�าผ่านและเชือ่มต่อ ไปยงัเครอืข่ายการขนส่งสนิค้า 
หรือโลจิสติกส์ ในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น

เมื่อเวทีการแข่งขันทางธุรกิจถูกวางอยู่บนรากฐานของระบบ
สารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู ซึง่อาจจะคล้ายกับถนนเส้นหลกัเส้น
ใหญ่ทีม่ข้ีอมลูธรุกรรมวิง่อยูอ่งค์การต่างๆ กห็าทางเชือ่มโยงเพือ่เข้าสู่
ข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให้ได้เร็วที่สุดและเก็บเก่ียวข้อมูลมาประมวล
ผลและใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด แต่จุดส�าคัญไม่ใช่เน้นที่การเสริม
ศักยภาพในการแข่งขนัให้กับองค์การเพยีงอย่างเดียวเนือ่งจากเพราะ
กลัวที่จะเสียเปรียบคู่แข่งขัน แต่ในความเป็นจริงหากเลือกน�าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ หรืออาวุธคู ่กาย ยิ่งมี

ปรับกระบวนทัศน์ IT ขององค์การ

ต้อนรับ AEC

จากฉบับที่แล้วต่อ

จบ

จาก
ข้อมูลการด�าเนินการของ AEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้เราสามารถท�านายได้ถึงการมาของคู่แข่งขันทาง

ธรุกจิรายใหม่ หรอืรายเดมิท่ีมข้ีอได้เปรยีบเพิม่ขึน้จากมาตรการต่างๆ 
คูค้่าหรือพนัธมิตรทางธรุกิจ ช่องทางและตลาดทีเ่ปิดกว้างขึน้ องค์การ
ต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางบวกและทาง
ที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป 

เร่ิมจากการประเมินจุดยืนในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจของ
องค์การ ว่าในปัจจุบันมีสถานภาพเป็นเช่นไรอยู่ในบทบาทใดและใน
อนาคตจะไปยนือยู ่ณ ต�าแหน่งใดของห่วงโซ่อปุทานทีม่ผู้ีเล่นมากขึน้ 
ซึ่งแน่นอนว่าขนาดก็จะใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ศักยภาพในการแข่งขันจึงเป็น
เรื่องส�าคัญ 

หลงัจากสามารถท่ีประเมินจดุยืนและวเิคราะห์จดุแขง็จดุอ่อน 
ความเสีย่งและโอกาส (SWOT Analysis) หากจะก้าวเข้าสูเ่วทอีาเซยีน 
หรอืถกูบงัคบัให้เข้าไปมส่ีวนร่วมโดยปรยิาย ในบทบาทใดบทบาทหนึง่
แล้ว จะท�าให้รู้ว่ากระบวนงานหลักทางธุรกิจ (Core Business Pro-
cess) ท่ีใช้อยูเ่หมาะสมหรอืไม่ ต้องมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ หรอืต้อง
เพิ่มเติมในส่วนใดและเมื่อเราปรับรูปแบบของกระบวนทัพใหม่ให้
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ศักยภาพสูงมาเพียงใด ขนาดของระบบจะใหญ่โต หรือมูลค่ามากแค่
ไหน จะกลับกลายมาเป็นภาระที่องค์การต้องดูแลมากเท่านั้นและก็
แน่นอนว่าหากองค์การด�าเนนิธรุกจิด้านสารสนเทศเป็นหลกักค็งไม่ใช่
เรื่องหนักหนาอะไร แต่หากกลับกลายเป็นว่าองค์การของเราไม่ได้ท�า
ธุรกิจด้านนั้น ไม่ได้มีทีมงานที่เชี่ยวชาญหรือมีความถนัด ท�าให้จะไม่
สามารถดูแลรักษาและใช้งานมันได้เต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

ดังนั้น สิ่งส�าคัญคือควรท�า หรือด�าเนินการเฉพาะในสิ่งที่
องค์การถนัด หากเรือ หรือองคาพยพของเราใหญ่เกินไปเคลื่อนตัว
ล�าบากตามคู่แข่งไม่ทัน ก็ลดขนาดให้เบาลงซึ่งผมหมายถึงเฉพาะใน
เรือ่งของภาระงาน การมาของ AEC จะน�าพาผูเ้ชีย่วชาญในหลากหลาย
แขนงในรูปแบบของบริการ Outsource  ที่กล่าวถึงก็น่าน้อยใจเล็กๆ 
ว่ามีศักยภาพโดยเฉลี่ยสูงกว่าบ้านเราพอสมควร ซึ่งก็มาจากประเทศ
ที่โดดเด่นในแต่ละเรื่องและเชื่อว่าหากมีงบลงทุนในการจ้าง Out-
source ในราคาท่ีหากมีการแข่งขันในภาพรวมทั้งภูมิภาคก็น่าจะสม
เหตุสมผลที่ส�าคัญน่าที่จะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่องค์การต้องแบกรับ
ภาระในการด�าเนินการเอง ที่กล่าวมานี้อยากให้เน้นที่เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส�าคัญหากองค์การไม่ถนัดและหนักหนาควรมองหา 
Outsource ที่น่าเชื่อถือและให้เค้าเหล่าน้ันดูแลงานส่วนดังกล่าวให้
กับองค์การแทน แต่ให้เลือกเก็บระบบงานที่ส�าคัญซึ่งสามารถบ่งชี้
อนาคตขององค์การหรือเก็บข้อมูลที่สามารถสร้างความได้เปรียบไว้ 
ซึ่งสามารถอาศัยบริการของ Outsource ได้ตามความเหมาะสม โดย
ผูใ้ห้บริการทีมี่ความน่าเชือ่ถอืสงูจะมกีารท�าสญัญารกัษาความลบัทาง
ธุรกิจและรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างสมน�้า- 
สมเนื้อท�าให้องค์การเบาใจได้ในระดับหนึ่ง 

เมือ่ใช้เงนิลงทนุท่ีมไีด้อย่างเหมาะสมไม่ต้องแบกรบัภาระอืน่ๆ 
นอกเหนอืจากทีอ่งค์การถนดั กส็ามารถมสีมาธหิรอืให้ความส�าคญักบั
การพฒันาศกัยภาพด้านอ่ืนๆ อันจะส่งผลให้สามารถยืนอยู่บนเวทกีาร
ค้าระหว่างประเทศได้อย่างม่ันคงไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง อยากให้
มองว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
อย่างรวดเร็ว ที่ต้องท�า คือ เฝ้าติดตาม ท�าความเข้าใจและใช้ให้เป็น 
แต่อย่าไปยึดติด อยากให้ท่านนึกตามหากเรามองเห็นช่องทางเพิ่ม
ศกัยภาพให้องค์การด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ กพ็จิารณาเลอืกระบบ
สารสนเทศมาใช้งาน ระบบนัน้กด็ ีระบบนีก้ด็งั เมือ่จบัจ่ายซือ้หามาใช้ 
อีก 4 เดือน ออก Version ใหม่ Hardware ที่ใช้ตกรุ่น หรือระบบ Ver-
sion ใหม่ดีกว่าเดิมมากแต่ไม่รองรับ Hardware ตัวเก่า หรือหากหา
วิธีประยุกต์ให้ใช้งานกับ Hardware ตัวเก่าได้ก็ไม่มีคนคอยดูแล จะ
กลายเป็นเพราะต้องมานั่งปวดหัวว่าจะต้องท�าอย่างไร และปีหน้า ปี
ถัดๆ ไปจะท�าอย่างไร หรือเลือกที่จะปล่อยให้ผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าคอย
ดแูลซึง่แน่นอนทีผู่ใ้ห้บรกิารต้องจดัสรรคดัเลือกเทคโนโลยีท่ีดทีีส่ดุมา
ให้บรกิารอย่างแน่นอนด้วยกลไกของการแข่งขนัในตลาดการให้บรกิาร 
ท�าให้เราจ่ายน้อยกว่า ได้ของที่ดีกว่า ปวดหัวน้อยกว่าและไม่ทุกข์ 

นอกจากนีเ้พือ่เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิในเลอืก Solution 
ที่เหมาะสมกับองค์การหากจะต้อง Outsource อยากให้มองว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหน่ึง จะไม่เกิดประโยชน์

TPA
news

เลยหากไม่มีการใช้งาน หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เหมือนแต่
ก่อนทีเ่ราซือ้ระบบสารสนเทศมา 100 แต่เอาเข้าจรงิใช้งานอยูท่กุๆ วนั
แค่ 40 เนื่องจากเราเลือกซื้อ Solution Package ที่มี Function การ
ท�างานที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ผลิตขายได้ง่าย  
คิดค่าใช้จ่ายก็คล่องตัว ไม่ค่อยจะมีรูปแบบที่จะมาปรับปรุง หรือ 
Customize ให้เข้ากับองค์การและจัดการติดต้ังให้พร้อมใช้งานได้
อย่างเสร็จสรรพ (Implement) ซึ่งน้อยนักที่จะส�าเร็จ หรือหากส�าเร็จ 
ผู้พัฒนาก็คงใช้เวลานานเป็นปี 

การเลือก Solution ที่เหมาะสมกับองค์การจะต้องอยู่บน 
พื้นฐานของการใช้งานจริงเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีบริการลักษณะ
ดังกล่าวในรูปแบบของ Cloud Computing ประเภท Software as a 
Service พูดง่ายๆ คือ จ่ายเท่าที่ใช้ ท�าให้คุ้มค่าต่อการลงทุนมากว่า 
ซึ่งก็หนีไม่พ้นบริการ Outsource นั่นเอง เมื่อมีการเปิด AEC มิติทาง
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศจะมีความน่าเชื่อถือและเข้มแข็งขึ้น 
ผูใ้ห้บรกิารทีด่�าเนนิการในกรอบของการรบัรองทางด้านกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับองค์การได้เป็น
อย่างดี

สุดท้าย เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC แน่นอนว่าต้องมีการแข่งขันกัน
อย่างดุเดือดในระดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและเมื่อถึงจุดที่มีความ
สมดุลมีผู้เล่นในสนามที่เข้มแข็ง อยากให้มองภาพในมุมแรกนั่นคือ
ความชัดเจนของจุดยืนขององค์การในห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ จะ
เหน็ว่าองค์การเราเป็นเพยีงองค์ประกอบหนึง่ในห่วงโซ่อปุทานแต่กจ็ะ
พยายามเป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญต่อภาพรวม หากสามารถ
รักษาจุดยืนนี้ไว้ได้กลไกการพึ่งพาอาศัยจะช่วยพยุงให้องค์การอยู่ใน
ห่วงโซ่ได้อย่างมั่นคง สังเกตได้จากนโยบายที่ต้องการสร้างความเข้ม
แข็งให้กับ SMEs ในภูมิภาคอาเซียนของ AEC การแลกเปลี่ยนพึ่งพา
อาศยักนัทัง้ด้านทรพัยากรเทคโนโลยแีละแรงงาน ดงันัน้ สิง่ส�าคญัคอื
การไม่ยึดเอาองค์การเราเป็นหลักว่าจะต้องท�าก�าไรได้มากมายเพียง
ฝ่ายเดยีว แต่ต้องมองการพึง่พาอาศยั การเชือ่มโยงเครอืข่ายทางธุรกจิ
ให้เหนียวแน่นและเติบโตไปด้วยกันสร้างกลุ่มพันธมิตรทางการค้า 
เพราะคูแ่ข่งทีส่�าคญัไม่ใช่ชาตใินอาเซยีนด้วยกนัแต่เป็น ภมูภิาคอืน่ๆ 
ของโลกที่เข้มแข็งกว่า 
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