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สวัสดี
ปีใหม่ 2557 ครับ อำจจะล่ำช้ำไปซัก 1 ฉบับ แต่
คงไม่ช้ำไปนักท่ีจะกล่ำวถึงทิศทำงกำรพัฒนำ 

ICT ในปี 2557 หรือ 2014 นี้นะครับ ซึ่งกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด
ของ ICT ในปีนี้ โดยฉพำะในมิติของกำรสื่อสำรที่มีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องในแวดวงเครือข่ำยสื่อสำรระดับโลก เกิดกำรยอมรับ พัฒนำ
ต่อยอด และน�ำมำให้บริกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยเฉพำะระบบเครือ
ข่ำยท่ีท�ำงำนร่วมกับบริกำรประเภท Cloud Computing ซึ่งได้แก่ 
Ethernet Fabrics หรือ Virtual Cluster Switching ที่สำมำรถสร้ำง
ปรำกฏกำรณ์ใหม่ๆ เหมอืนกบักำรท�ำลำยก�ำแพงของข้อจ�ำกดัในกำร
เชื่อมต่อที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนระหว่ำงอุปกรณ์ที่อยู่ต่ำงเครือข่ำย 
ต่ำงยี่ห้อกันให้สำมำรถท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
รวดเร็ว เกิดเป็นเทคโนโลยี SDN (Software-Defined Networking) 
ที่บริษัทโทรคมนำคมชั้นน�ำทั่วโลกก�ำลังให้ควำมสนใจ เป็นองค์
ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้ระบบ Cloud Computing ท�ำงำนได้อย่ำง
สมบูรณ์แบบ สร้ำงควำมเชื่อม่ัน และยกระดับกำรให้บริกำรอำจส่ง
ผลให้ Cloud Computing กลำยเป็นเทคโนโลยีทีน่่ำใช้ทีส่ดุในอนำคต
อันใกล้แม้แต่ในประเทศไทยเองก็ตำม ซึ่งผมจะกล่ำวถึงรำยละเอียด
ของ SDN ในบทควำมตอนต่อไป 

เมื่อมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเครือข่ำยสื่อสำร
ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง จึงน�ำไปสู่ผลสะท้อนในมุมของผู้รับบริกำรทั้ง
ในรูปแบบองค์กำรหรือเฉพำะบุคคล นั่นคือ กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
กำรติดต่อผ่ำนช่องทำงที่ทันสมัยและหลำกหลำย กำรจัดเก็บและใช้

บริกำรพื้นที่บนเครือข่ำย กำรขยำยกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำร 
ซึ่งท�ำได้อย่ำงง่ำยดำย สะดวกและรวดเร็ว ด้วยงบประมำณที่ใช้ใน
กำรลงทุนที่ลดลง ทั้งนี้เทคโนโลยี และระบบสำรสนเทศใหม่ๆ ไม่ได้
จ�ำกดัแค่กำรท�ำงำนอยูบ่นสภำพแวดล้อมของอปุกรณ์ใดอปุกรณ์หนึง่
เหมือนแต่ก่อน แต่สำมำรถเปลี่ยนผ่ำน ถ่ำยโอน ขยำยกำรให้บริกำร
ได้หลำกหลำยรองรบักำรท�ำงำนบนอปุกรณ์ ระบบปฏบิตักิำรทีม่คีวำม
แตกต่ำงกัน แถมยังสำมำรถท�ำงำนร่วมกนัได้อย่ำงกลมกลนืถงึแม้ยงั
มีข้อจ�ำกัดในแง่ของอุตสำหกรรม

กำรแข่งขันทำงธุรกิจ และกลไกทำงกำรตลำดอยู่บ้ำง แต่ใน
อนำคตเรำคงก้ำวไปสู่ตลำดเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคมีอิสระในกำรเลือก
ใช้งำนหรอืบรกิำร ได้อย่ำงคุ้มค่ำกับงบประมำณทีต้่องใช้จ่ำย ส�ำหรบั
นั้นประเทศไทยกลุ่มผู้บริโภคเริ่มได้สัมผัสกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำร 
ทั้งที่เป็นเครือข่ำยไร้สำยควำมเร็วสูงในชื่อ 3G เครือข่ำยที่อำศัย
โครงสร้ำงพื้นฐำนของโทรศัพท์บ้ำนหรือส�ำนักงำนควำมเร็วสูงแบบ 
Hi-Speed Internet หรือ Internet Cable ฯลฯ ซึ่งผู้ให้บริกำรต่ำงก็
จดัสรร Package ทีห่ลำกหลำยไว้ให้ผูบ้รโิภคได้เลอืกใช้ ซึง่มแีนวโน้ม
ที่จะเกิดกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็วโดยมีค่ำใช้บริกำรที่ลดลงด้วย
กลไกกำรแข่งขนัในตลำด และกำรเปลีย่นผ่ำนเทคโนโลยทีีไ่ปเรว็แบบ
ทวีคูณ รวมถึงระบบสำรสนเทศบนอุปกรณ์พกพำที่ก้ำวหน้ำไปอย่ำง
มำกจนมอีทิธพิลต่อกำรด�ำเนนิชวีติของเรำในปัจจบุนั ทัง้ทีอ่ำศยัช่วง
เวลำในกำรเปลี่ยนผ่ำนรูปแบบกำรให้บริกำร และพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปีเท่ำนั้น

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ICTในปี 2014
ทิศทางการพัฒนาของ
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ช่วงปลำยปี 2556 หรือ 2013 ที่ผ่ำนมำ Gartner ผู้น�ำในกำร
วเิครำะห์แนวโน้มของกำรพฒันำด้ำน ICT ของโลก ได้น�ำเสนอผลกำร
พยำกรณ์ถึงแนวโน้นเทคโนโลยีในชื่อ “Top Strategic Technologies 
for 2014” หรือเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีศักยภำพที่จะสร้ำงผลกระ
ทบแก่องค์กำรในปี 2014 โดยเป็นกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สือ่สำรทีม่โีอกำสน�ำควำมเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่มำสูอ่งค์กำรธรุกิจ ซึง่
องค์กำรให้ควำมส�ำคัญ และเริ่มพิจำรณำลงทุนในเทคโนโลยีเหล่ำนี้
อย่ำงจรงิจงั เนือ่งจำกอำจมคีวำมเสีย่งทีจ่ะตำมคูแ่ข่งไม่ทนั เทคโนโลยี
ดังกล่ำวประกอบด้วย

Mobile device diversity and management หรือควำมหลำก
หลำยของอุปกรณ์พกพำ และกำรจัดกำร Gartner ได้พยำกรณ์ไว้ว่ำ
อุปกรณ์พกพำ (Mobile device) จะเพิ่มควำมหลำกหลำย และเพิ่ม
จ�ำนวนมำกขึ้น จ�ำนวนพนักงำนขององค์กำรที่น�ำอุปกรณ์พกพำส่วน
ตัวไปท�ำงำน (Mobile workforce) จะเพิ่มขึ้นอีกหลำยเท่ำตัว แต่ก็ติด
ปัญหำที่องค์กำรยังคงจ�ำกัดกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพำเข้ำกับระบบ
สำรสนเทศขององค์กำรด้วยเหตผุลของควำมปลอดภยั ท�ำให้พนกังำน
ยังไม่สำมำรถท�ำงำนในลักษณะทุกอย่ำง ทุกท่ี ทุกเวลำได้ กำรน�ำ
อปุกรณ์พกพำส่วนตวัไปใช้ในกจิกำรขององค์กำร หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Bring 
your own device (BYOD)” ซึง่ผลได้กล่ำวถงึในบทควำมตอนทีผ่่ำนๆ 
มำนั้น อำจกลำยเป็นประเด็นที่ผู้บริหำรองค์กำรต้องทบทวนนโยบำย
กันอย่ำงจริงจัง และต้องมีควำมชัดเจนว่ำ จะให้พนักงำนสำมำรถใช้
อุปกรณ์พกพำส่วนตัวท�ำอะไรได้แค่ไหน และต้องให้มีควำมสมดุล
ระหว่ำงควำมปลอดภัยกับควำมสะดวกและประสิทธิภำพในกำร
ท�ำงำนของพนักงำนด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผล
อย่ำงทีไ่ม่เคยเป็นมำก่อน มผีลโดยตรงต่อพฤตกิรรมกำรตดิต่อกนั กำร

ท�ำงำน และกำรประกอบกิจกรรมอื่นๆ กำรเปล่ียนพฤติกรรมของคน
จะกดดันภำคธรุกิจ ภำคกำรศึกษำ และภำครฐั ให้ทบทวนยุทธศำสตร์
ด้ำนบริกำรใหม่เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกันในอนำคต

Mobile apps and application หรือซอฟต์แวร์แบบใช้กับ
อปุกรณ์พกพำ (Mobile apps) กบัซอฟต์แวร์ระบบงำนขนำดใหญ่ (ap- 
plication) ทีท่�ำงำนอยูก่บัเครือ่งคอมพวิเตอร์ลกูข่ำย และคอมพวิเตอร์
แม่ข่ำย (Server) โดยที ่Mobile apps กบั application สำมำรถท�ำงำน
ร่วมกันผ่ำน Internet ได้ โดยมี Mobile apps ท�ำงำนเป็นส่วนหน้ำ 
(front stage) ซึ่งท�ำงำนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งำน และ application 
ท�ำงำนอยู่ในส่วนหลัง (back stage) ในลักษณะของกำรจัดเก็บ และ
ประมวลผล Gartner ได้พยำกรณ์ว่ำเนื่องจำกภำษำคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในกำรพัฒนำระบบแบบ JavaScript จะเพิ่มควำมสำมำรถมำกขึ้น
เป็นผลให้ภำษำ HTML5 และระบบบรำวเซอร์ (Browser) กลำยเป็น
เทคโนโลยีส�ำคัญที่ใช้พัฒนำระบบซอฟต์แวร์ระดับองค์กำร (Enter-
prise application) นกัพฒันำซอฟต์แวร์จงึต้องให้ควำมส�ำคญักบักำร
ออกแบบซอฟต์แวร์ในส่วนติดต่อประสำนกับผู้ใช้ (User Interface) 
เนือ่งจำกควำมสำมำรถของอปุกรณ์พกพำทีเ่พิม่มำกขึน้ Mobile apps 
เป็นซอฟต์แวร์ท�ำหน้ำทีป่ฏสิมัพนัธ์กบัผูใ้ช้โดยตรงและตลอดเวลำ จงึ
เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ะท�ำให้ลกูค้ำมคีวำมพอใจหรอืไม่จำกกำรใช้บรกิำร

กำรออกแบบ Mobile apps ที่ดีจะมีผลต่อประสบกำรณ์ทำง
อำรมณ์ของผู้ใช้ และมีอิทธิพลต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้
ด้วย นักออกแบบและนักพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ จึงจ�ำเป็นต้องมี
ประสบกำรณ์หลำยด้ำน นอกจำกควำมรู้ด้ำนไอซีที ยังต้องมีควำมรู้
ด้ำน Social Science Service Science และ Operation Research 
เพือ่ช่วยออกแบบและพฒันำ Mobile apps ทีท่�ำงำนในเชงิปฏสิมัพนัธ์ 
น�ำไปสูก่ำรสร้ำงคณุค่ำและควำมพงึพอใจแก่ลกูค้ำทีแ่ท้จรงิ อำจมีกำร
ใช้เทคโนโลยีของเสียงพูดและวิดีโอด้วยเพื่อสื่อสำรกับผู้ใช้อย่ำงเป็น
ธรรมชำติมำกขึ้น

ต่อฉบับหน้าอ่าน


