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สวัสดี
ปีใหม่ 2558 ครับ อำจจะล่ำช้ำไปสักหนึ่งเดือน 
และก็ตำมธรรมเนียมของช่วงต้นปี บทควำมใน

ตอนนีผ้มจะขอกล่ำวถงึแนวโน้มของเทคโนโลยีสำรสนเทศทีน่่ำจบัตำ
มอง รวมถึงกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งได้มีกำรส�ำรวจ รวบรวม 
และประมวลผล เป็นบทวิเครำะห์โดยองค์กำร ส่ือ และนิตยสำรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล อำทิ Gart-
ner Networkworld Information-management Infoworld Comput-
erworld และ Itworld ซึ่งสำมำรถสรุปแนวโน้มของเทคโนโลยี
สำรสนเทศน่ำจับตำมมอง ในปี พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ.2015 ทั้ง 10 
เทคโนโลยี ได้ดังนี้

1.Consumerization and the Tablet

ค�ำว่ำ “Consumerization” อำจเป็นค�ำศัพท์ที่ไม่ค่อยจะ 
คุ้นเคยกันนักแต่ถ้ำอยู่ในแวดวง IT แล้วละก็ค�ำๆ นี้จะถูกใช้เพื่อรวบ
ควำมหมำยของกำรจดักำรในเรือ่งกำรเข้ำถึง และใช้บรกิำรทรพัยำกร
ทำงสำรสนเทศ รวมถงึระบบงำนหรอื Application ทีอ่งค์กำรให้บรกิำร 
ทั้งในแง่ของกำรเข้ำใช้ในฐำนะพนักงำนขององค์กำรนั้นๆ หรือเข้ำใช้
ในฐำนะของลูกค้ำ หรือพันธมิตร คู่ค้ำ ซึ่งสิ่งที่ใช้เพื่อเข้ำถึง และใช้

บริกำรทรัพยำกรทำงสำรสนเทศ Application ขององค์กำรนั้น ก็คือ
อปุกรณ์สือ่สำรแบบพกพำทีเ่ป็นทรพัย์สนิส่วนตัวของผูใ้ช้นัน่เอง และ
เมื่อรวมกับ The Tablet ก็ชัดเจนว่ำกิจกรรมหรือบริกำรที่ใช้นั้นมี
ขอบเขตกว้ำงออกไป เหตุเพรำะปัจจุบันอุปกรณ์ที่เรำเรียกว่ำ Tablet 
นี้ มีควำมสำมำรถเทียบเท่ำ Notebook ที่เรำใช้ๆ กันเลยทีเดียว

ดังนั้น Consumerization and the Tablet จึงหมำยถึง
เทคโนโลยีกำรใช้อุปกรณ์ส่ือสำรแบบพกพำส่วนบุคคลเพื่อเข้ำถึง
บริกำรขององค์กำร หรือพนักงำนใช้ในกำรปฏิบัติงำนในองค์กำร ซึ่ง
น่ำจะเรียกว่ำเป็นพฤติกรรมมำกกว่ำ เหตุเพรำะเทคโนโลยีมีควำม
พร้อม รวมถึงในแง่ของควำมสะดวกสบำยของผู้ใช้ และที่ส�ำคัญ
พฤติกรรมดังกล่ำวก�ำลงัเป็นทีน่ยิม และแพร่หลำยไปทัว่โลก องค์กำร
ชัน้น�ำขนำดใหญ่กถ็กูบบีให้ปรบัตวัให้เกดิกำรยอมรบัในเรือ่งดงักล่ำว
เพื่อภำพลักษณ์ และขอใช้ค�ำว่ำ Productivity ที่สูงขึ้นเนื่องจำก
พนักงำนท�ำงำนได้สะดวกรวดเร็ว ที่ส�ำคัญกำรพัฒนำของเทคโนโลยี
กำรเชื่อมต่อสื่อสำร จัดเก็บ และใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นส่วนส�ำคัญที่
ท�ำให้กำรท�ำงำนในรูปแบบนี้เป็นรูปธรรม และเกิดผลในเชิงบวกต่อ
องค์กำร 

ในแง่ของควำมปลอดภัยนั้น เป็นประเด็นที่มีควำมส�ำคัญต่อ
องค์กำรเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่ำวองค์กำรจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินกำรเรื่องนโยบำย Bring Your Own Device (BYOD) ต่อ
พนักงำนอย่ำงเหมำะสม รัดกุม และต้องมีควำมยืดหยุ่น รวมถึงกำร
บรหิำรจดักำรอปุกรณ์สือ่สำรแบบพกพำส่วนบคุคล ทัง้ 3 รปูแบบ คอื 

Mobile Devices Management (MDM) คือ กำรบริหำร
จัดกำรอุปกรณ์สื่อสำรแบบพกพำจ�ำนวนมำกขององค์กำร อำทิ กำร
ก�ำหนดนโยบำยกำรใช้งำนอุปกรณ์ กำรควบคุมกำรเข้ำถึง และกำร
รีเซ็ตอุปกรณ์ในกรณีเลิกใช้งำน หรือสูญหำย 

Mobile Application Management (MAM) คือ กำรบรหิำร
จัดกำร ควบคุม และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต้ัง Update Applica-
tion ที่ใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร (Mobile application) 
ให้กบัพนกังำน หรอืแม้แต่ Application ส�ำหรบัลกูค้ำ หรอืพนัธมติร คูค้่ำ

Mobile Content Management (MCM) คือ กำรรักษำควำม
ปลอดภัยข้อมูลส�ำคัญขององค์กำรที่ใช้งำนบนอุปกรณ์ส่ือสำรแบบ
พกพำ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์
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เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภคเกือบจะในทกุๆ กิจกรรมทีเ่กดิขึน้
ในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจำกกำรเชื่อมโยงติดต่อสื่อสำรท�ำได้อย่ำง 
ต่อเนื่องสะดวกรวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์ส่ือสำรแบบพกพำไร้สำยหลำก-
หลำยรูปแบบซึ่งปัจจุบันเรำก้ำวมำถึงยุค Wearable Device แล้ว 
Gartner จึงมีค�ำกล่ำวที่ว่ำ “seamless shift between computing 
and communicating” หรือ กำรประมวลผลใช้งำนข้อมูล และกำร
สือ่สำรไร้รอยต่อ ด้วยแนวโน้มดังกล่ำวองค์กำรต้องให้ควำมส�ำคญัต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค กำรพัฒนำกำรให้บริกำรใหม่ๆ ต้องสำมำรถ
รองรับควำมต้องกำรใช้งำน กำรเข้ำถึง ของผู้บริโภคได้หลำกหลำย 
Platforms รวมถึงรูปแบบกำรใช้งำนต้องกลมกลืนเข้ำกับกิจกรรมที่
เกิดขึ้นทุกกำรเชื่อมต่อ

4) Hybrid Clouds นับต้ังแต่เริ่มมีกำรให้บริกำร Cloud จน
เมือ่ปี ค.ศ.2013 Gartner ได้ท�ำกำรส�ำรวจองค์กำรชัน้น�ำทัว่โลกพบว่ำ 
กว่ำ 60% มีกำรน�ำระบบสำรสนเทศขององค์กำรขึ้นไปใช้บริกำรบน 
Cloud ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของ Private Cloud แต่ด้วยกำร
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและรปูแบบของกำรให้บรกิำร ท�ำให้ Ap-
plication หลำยตัวที่ต้องท�ำงำนอยู่ทั้งบน Public Cloud ซึ่งเป็นส่วน
ที่ให้บริกำรกับผู้ใช้จำกภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ พันธมิตรหรือคู่ค้ำ และ 
Private Cloud ซึ่งเป็นส่วนของกำรจัดเก็บประมวลผลข้อมูล เป็นส่วน 
Tier หลักของ Application นั้น เทคโนโลยี Hybrid Clouds ที่พัฒนำ
ขึ้นจนมีเสถียรภำพสูงจะเข้ำมำประสำนให้กำรท�ำงำนของ Applica-
tion บน Private Cloud และ Public Cloud มปีระสทิธภิำพ และควำม
น่ำเชือ่ถอื ลดข้อจ�ำกดัในกำรให้บรกิำร Application ขององค์กำร ท�ำให้
สำมำรถเปิดวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำ Application และช่องทำงกำรให้
บริกำรได้โดยอิสระ ตอบโจทย์ทำงธุรกิจ และตอบสนองผู้บริโภคได้
อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย และน่ำเชื่อถือ

         
 

ต่อฉบับหน้าอ่าน

1) The Infinite Data Center ปัจจุบันกำรบริหำรจัดกำรกำร
ลงทุนในทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กำรนั้น เปลี่ยน
รูปแบบจำก  In House Management หรือ On-Premise ที่เป็นกำร
ลงทุนซื้อหำเครื่อง Server อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ Network ลงทุน
ท�ำห้อง Server กำรดูแลบ�ำรุงรักษำ กำรลงทุนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
ฯลฯ เป็นกำรใช้บริกำร Outsource ของ Data Center ซึ่งมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องมีควำมน่ำเชื่อถือ และมีให้เลือกใช้หลำกหลำยผู้ให้
บรกิำร ด้วยกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพของเทคโนโลยี Virtual-
ization บน Cloud Services ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยขององค์กำรลดลง และ
สำมำรถลดหรือขยำยขนำดของทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีองค์กำร
ต้องกำรใช้เพือ่ขบัเคลือ่นธรุกจิได้อย่ำงสะดวกรวดเรว็ ทีส่�ำคญัช่วยลด
ควำมเสี่ยงในกำรต้องหยุดให้บริกำรหรือกระบวนกำรหลักของธุรกิจ 
(Down-Time) เนื่องจำกองค์กำรพึ่งพำ และใช้งำน IT เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญ ลดภำระในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำ และเพิ่มประสิทธิภำพของ
ทรพัยำกรสำรสนเทศ The Infinite Data Center จงึเป็นเทคโนโลยทีำง
เลือกท่ีก�ำลังจะกลำยเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้องค์กำรสำมำรถ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2) Resource Management ค�ำว่ำ Resource ในทีน่ีห้มำยถงึ 
พลงังำน แนวโน้มกำรบรหิำรจดักำร กำรใช้พลงังำนขององค์กำรก�ำลัง
กลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรมีธรรมำภิบำล กำรรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
ในระดับสำกลเป็นที่ยอมรับโดยในปี ค.ศ.2017 หรือ พ.ศ.2560 จะ
กลำยเป็นตัวชี้วัดส�ำคัญขององค์กำรท่ัวโลก ซึ่งปัจจุบันมีกำรน�ำเอำ
ระบบ IT มำใช้เพือ่เฝ้ำระวงั ตรวจสอบ และจดัเกบ็สถติกิำรใช้พลงังำน
ขององค์กำรโดยเฉพำะในกลุ่มที่ประกอบกิจกำรอุตสำกรรมต่ำงๆ 
Resource Management จึงเป็นแนวโน้มที่องค์กำรต้องเริ่มตระหนัก 
และให้ควำมส�ำคัญ เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ และสร้ำงกำรยอมรับของ
สังคม รวมถึงในระดับสำกล

3) Mobility ด้วยกำรพัฒนำที่ก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
อัตรำกำรเติบโตของกำรใช้  Mobile Technology ส่งผลให้เกิดกำร


