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นอก
จากนี ้ยงัมกีารกล่าวถึงแนวโน้มของกลยุทธ์การพฒันา
ด้านเทคโลยีสารสนเทศ ส�าหรับปี ค.ศ.2015 โดย 

Gartner (Gartner: Top 10 Strategic IT Trends For 2015) ซึ่งมี 
รายละเอียดประกอบด้วย

1) Computing Everywhere

การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาที่แพร่หลายมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดแนวคิดที่ว่าจะต้องสามารถเข้าถึงการใช้งานได้
จากทุกท่ี ดังน้ัน การออกแบบระบบที่ให้บริการจะต้องค�านึงการมี
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาท่ีหลากหลายรูปแบบเชื่อมต่อเข้ามาจาก
ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการพัฒนา Waerable Technology ก็จะส่งผลให้ 
การประมวลผลผ่าน Internet มีการใช้งานอย่างกว้างขวางมากขึ้น มี
ข้อมูลเข้าออกจากระบบ และเรียกใช้งานส่วนประมวลผลอยู่ตลอด
เวลา รวมถึงการออกแบบที่ค�านึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ (User 
Experience Design) จะมีความส�าคัญยิ่งขึ้น

2) The Internet of Things (IoT)

Gartner ให้ความส�าคัญกับ The Internet of Things อย่าง
ต่อเนือ่ง ซึง่การเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของของการใช้งานอปุกรณ์ต่างๆ 
เข้าถึง Internet ท�าให้เกิดการสร้าง และใช้งานข้อมูลที่มากขึ้น ส่งผล
ให้เกดิบรกิารรปูแบบต่างๆ มากขึน้ ปัจจบุนัจะเห็นว่ามกีารน�าอปุกรณ์
มาใช้งานในเชงิธรุกจิมากขึน้ อาท ิการน�าเอารปูแบบการจ่ายเงนิตาม
การใช้งาน (Pay-per-use) มาใช้กับการบรกิารอย่างระบบประกนัภยั
ที่ช�าระค่าใช้จ่ายเฉพาะเม่ือมีการใช้รถโดยใช้อุปกรณ์ IoT ตรวจจับ 
หรือที่จอดรถอาจมีอุปกรณ์ IoT ติดอยู่

3) 3D Printing

มูลค่าของตลาดการพิมพ์ 3 มิติ ในปีน้ีจะเติบโตขึ้น และ 
คาดการณ์ว่าจ�านวนเครือ่งพมิพ์ 3 มติจิะถูกจ�าหน่ายเพิม่มากขึน้เป็น
สองเท่า และจะมีจ�านวนเป็น 3 เท่าในอกี 3 ปีข้างหน้า โดยเครือ่งพมิพ์ 
3 มิตจิะมรีาคาถกูลง และจะถกูน�ามาใช้ในธรุกจิอตุสาหกรรมมากขึน้ 
เนื่องจาก 3D Printer สามารถน�ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการลดลง

4) Advanced, Pervasive, Invisible Analytics

Analytics จะถูกกล่าวถึง และกลายเป็นประเด็นส�าคัญ 
เนือ่งจาก Big Data ท�าให้มข้ีอมลูปรมิาณมหาศาลทัง้ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ 
Structure และ Unstructure เครือ่งมอืทางสารสนเทศด้านข้อมลู หรอื 
Application ทีพ่ฒันาขึน้กจ็ะต้องมคีวามสามารถด้าน Analytics อยู่
ในระบบ โดยองค์การเองก็ต้องเตรียมการรับมือกับข้อมูลปริมาณ
มหาศาล ซึ่ง Analytics จะมีความส�าคัญในการดึงเอา Big Data 
มาใช้ประโยชน์

5) Context-Rich Systems

Gartner ได้กล่าวถึง Ubiquitous embedded intelligence 
หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยเตือน และ
คาดการณ์เรื่องต่างๆ ที่อยู ่รอบตัวได้ล่วงหน้า อาทิ ระบบอย่าง 
Context-Aware Security ซึ่งควบคุมการเข้าถึงตามบริบทสภาพ
แวดล้อม กล่าวคือ มีข้อมูลพื้นฐานในการตรวจสอบความเสี่ยงที ่
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น สถานที่ ประเภทของ
อุปกรณ์ ช่วงเวลา ส่งผลให้สามารถเลือกได้ว่า ณ สภาพแวดล้อม 
ที่แตกต่างกัน สามารถอนุญาตให้ใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลแบบที ่
แตกต่างกันได้

6) Smart Machines

เมือ่ปีทีผ่่านมา Gartner ได้กล่าวถงึเรือ่งของ Smart Machine 
ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเรียนรู ้ด้วยตัวเองได้ (เช่น IBM Watson) 
โดยจะมีระบบ Analytics ที่ชาญฉลาดเป็นองค์ประกอบส�าคัญ โดย
ยุคของ Smart Machine ที่ก�าลังจะมาถึงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ครั้งส�าคัญของนวัฒกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันก็
เริ่มมีการพัฒนาต้นแบบของรถยนต์แบบ Autonomous หุ่นยนต์ที่มี
การพฒันาให้มคีวามสามารถมากขึน้ใกล้เคียง และท�างานแทนมนษุย์
ได้ในหลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะที่มีการเสี่ยงอันตราย หรือต้อง
อาศัยความแม่นย�า และละเอียดอ่อน หรือผู้ช่วยอัจฉริยะเสมือนจริง 
(Virtual Personal Assistant)

จากฉบับที่แล้วต่อ
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การด�าเนนิการโดยอตัโนมติั (Automated) ในกระบวนการทีท่�าซ�า้เพือ่
คุณภาพของระบบ

10) isk-Based Security and Self-Protection

การส�ารวจของ Gartner ให้ความส�าคัญกับเรื่องของระบบ
ความปลอดภยั และมคีวามเชือ่ว่าไม่มอีงค์การใดสามารถด�าเนนิการ
ป้องกันได้ 100% ดังนั้นการประเมินความเสี่ยง การใช้กระบวนการ
และเครือ่งมอืในการลดความเสีย่งจงึเป็นเรือ่งทีส่�าคัญ โดยเฉพาะการ
ออกแบบ Application ที่มีการรักษาความปลอดภัยอยู่ในระบบจะมี
ความส�าคัญมากขึ้น

แนวโน้มของเทคโนโลยีที่กล่าวถึงนี้ จะเป็นสิ่งที่เข้ามามี
บทบาท และอิทธิพลทั้งต่อการด�าเนินงานขององค์การในบริบทที่ 
แตกต่างกัน และการด�าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของเรา ดังนั้น
องค์การต้องเริ่มประเมินสถานภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการน�ามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ด�าเนินงาน การบริหารจัดการ ฯลฯ ซึ่งผลจากการประเมินสถานภาพ
ปัจจุบันจะท�าให้สามารถตระหนักได้ถึงศักยภาพในการแข่งขัน และ
แนวทางหรือทิศทางที่จะก้าวต่อไป โดยมีเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่อง
มือที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพ รวมถึงช่วยให้รู้เท่าทันการแข่งขันในยุค
ข้อมลูข่าวสาร หรอือาจจะเรยีกได้ว่ายุคข้อมลูมหาศาล ซึง่ผู้ทีส่ามารถ
น�ามาใช้ประโยชน์ได้จะเป็นผูท้ีถ่อืไพ่เหนอืกว่า และองค์การกต้็องกลบั
มาท�าเรือ่งทีถ่นดั และเป็นกระบวนการหลกัทางธรุกจิ ส่วนงานด้าน IT 
นั้น Outsource ให้พันธมิตร คู่ค้า หรือผู้ให้บริการที่มีความช�านาญที่
จะมเีข้าให้เลือกใช้บรกิารอย่างมากมายในอนาคตอันใกล้ ภายใต้การ
ขับเคล่ือนบริการด้วยเทคโนโลยีที่จะกลายเป็นอาวุธส�าคัญของ
องค์การต่อไป
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
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7) Cloud/Client Architecture

เทคโนโลยี Mobile และ Cloud ก�าลังผสานการท�างานเข้า 
ด้วยกัน โดยที่ฝั่ง Client ของผู้ใช้บริการจะเป็น Rich Application ที่
ท�างานบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Internet เช่น PC Smart Phone 
หรือ Tablet ส่วนฝั่งของ Server ผู้ให้บริการจะเป็น Applications 
หลากหลายที่ท�างานอบู่บนระบบ Cloud Computing ที่ยืดหยุ่น และ
พร้อมที่จะรองรับผู้ใช้จ�านวนมากได้ (Scability) นอกจากนี้ความ
ต้องการใช้งานฝั่ง Client ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาจะย่ิงท�าให้
ระบบ Server และ Storage มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้พัฒนา 
Application ก็ต้องเตรียมรองรับกับผู้ใช้จ�านวนมากจากอุปกรณ์ที่
มีหน้าจอทีห่ลากหลาย และจะต้องสามารถ Sync ข้อมลูของ Applica-
tion ในทุกๆ อุปกรณ์ได้เช่นกัน

8) Software-Defined Infrastructure and 

Applications

การพฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศแบบใหม่ จะเป็นรปูแบบ 
และกระบวนการพัฒนาโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น (Agile Program-
ming) ส�าหรับทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การ
ออกแบบ พัฒนา ไปจนถึงการเตรียมสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศ 
(Infrastructure) ที่จะให้ความส�าคัญกับเรื่องของ Software-defined 
networking storage data centers และ security โดยจะมีการใช้ 
Application Programming Interface (APIs) ที่จะเข้าถึงข้อมูล และ
ระบบเหล่านีผ่้านบริการทีอ่ยูบ่น Cloud ซึง่หมายความว่า ด้วยผลลพัธ์
จากการพัฒนาเทคโนโลยี Cloud นี้เองที่ท�าให้ การเตรียมสภาพ
แวดล้อมทางสารสนเทศเปล่ียนรูปแบบไปเนื่องจากเราสามารถที่จะ
จัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการท�างานของระบบได้อย่าง
อิสระด้วย Virtualization การพัฒนาโปรแกรมจึงสามารถด�าเนินการ
เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยที่สภาพ-
แวดล้อมทางสารสนเทศทีจ่ะใช้เพือ่สนบัสนนุการท�างานของระบบนัน้ 
สามารถปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการใช้งานระบบ

9) Web-Scale IT

การให้บริการด้านสารสนเทศก�าลังเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
สาเหตเุพราะจ�านวนของผูใ้ช้งานทีม่ปีรมิาณมหาศาล โดยกรณศีกึษา
อย่าง Facebook  Amazon หรือ Google ท�าให้ Data Center ต้อง
ออกแบบระบบการให้บริการท่ีสามารถรองรับผู้ใช้จ�านวนมาก และ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากท่ีองค์การจะท�าระบบ
ในรูปแบบดังกล่าวได้ Cloud อาจเป็นค�าตอบที่เหมาะสม ซึ่งขั้นตอน
แรกท่ีองค์การจะเข้าสู่การพัฒนาในรูปแบบของ Web-Scale IT นั่น
คือ การใช้ DevOps ซึ่งเป็นการรวมกันของ Development กับ Op-
eration หมายถึง รูปแบบของการพัฒนาระบบที่เน้นผลลัพท์ของการ
ส่งมอบระบบ ตัง้แต่ requirement จนถงึ การส่งมอบงานบน produc-
tion ที่ต้องง่ายต่อการ support และ deploy มีแบบแผนแนวทางการ
ท�างานร่วมกันของทีมพัฒนาที่มีระเบียบแบบแผน และยืดหยุ่น และ
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