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บท	
ความต่อนน่�จะกล่าวถึึงป็ระเด็นแนวโน�มท่่�น่าสนใจในเร่�อง 

 ท่่�เก่�ยวกับการพิจารณาป็รับเป็ล่�ยนโครงสร�างการบริหารจัดการ

ขององค์การ โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานภายในท่่�ด้แลเร่�องระบบ

เท่คโนโลย่สารสนเท่ศ และการส่�อสาร ซึึ่�งเราเร่ยกกันสั�นๆ ว่า ฝ่่ายหร่อ

แผู้นก IT ซึึ่�งผู้้�เข่ยนเองก็ได�รับท่ราบข�อม้ลจากองค์การต่่างๆ ทั่�งใน และ

ต่่างป็ระเท่ศ ถึึงแนวโน�มในการเป็ล่�ยนแป็ลงครั�งน่� 

 อันดับแรกเร่�องท่่�พิจารณากันส่วนใหญ่ จะเริ�มจากก้าร

ปีระเมินทิี่ศที่างก้ารพัิฒนา แลัะก้ารให้บริก้ารของฝ่่ายหรือแผ่นก้ 

IT ว่า ณ ปั็จจุบันเป็็นอย่างไรบ�าง โดยจะเน�นท่่�ป็ระเด็นการ Outsource 

งานไป็ให�กับผู้้�ให�บริการ IT จากภายนอก ซึึ่�งก็เป็็นส่วนงานท่่�ท่าง 

Outsource ม่ความเช่ิ�ยวชิาญมากกว่า และม่ข�อได�เป็ร่ยบในการใชิ�

บริการ Outsource ในส่วนดังกล่าว นั�นก็ค่อ ค่าใชิ�จ่าย และคุณภาพ

ของผู้ลลัพธ์ุ ซึึ่�งเม่�อม่การป็ระเมินอย่างจริงจังในภาพรวมแล�ว ม่

คุณภาพมากกว่าด�วยกลไกของการใชิ� SLA ต่ามสัญญาจากผู้้�ให�บริการ 

IT Outsource และค่าใชิ�จ่ายท่่�น�อยกว่าในเชิิงคุณภาพ เพราะสำาหรับ 

Outsource การให�บริการจะม่คุณภาพ และความเข�มข�นส้งกว่ามาก 

เม่�อเท่่ยบกับการท่่�จะต่�องจ�างบุคลากร IT เพ่�อด้แล ซึึ่�งจะเป็็นไป็ต่าม

เวลาป็ฏิิบัติ่งานหร่อต่ามท่่�ต่กลงกัน ระหว่างบุคลากรกับองค์การ และ

จะม่ความยุ่งยากในกรณ่ท่่�ม่ปั็ญหาท่างเท่คนิคเกิดขึ�น ทั่�งเร่�องการใชิ� 

Solution เฉพาะท่่�จัดซ่ึ่�อจัดหามาโดยไม่ได�พัฒนาขึ�นเองในองค์การ 

รวมถึึงการรับผิู้ดชิอบต่่อความเส่ยหาย เพราะถึ�าเป็็นกรณ่ของบุคลากร

ท่่�ป็ฏิิบัติ่งานเต็่มความสามารถึแล�ว ยังเกิดข�อผิู้ดพลาดหร่อไม่สามารถึ

แก�ไขปั็ญหาบางอย่างท่่�ก่อให�เกิดความเส่ยหาย ตั่วอย่างเช่ิน ระบบ

บริการหลักขององค์การไม่สามารถึให�บริการล้กค�าได� องค์การก็ต่�อง

ดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่�อแก�ไขปั็ญหา ซึึ่�งส่วนใหญ่ก็ต่�องพึ�งพา 

วิิชญ์์ศุุทธ์์ เมาระพงษ์์

ที่่�ปรึึกษาโครึงการึสารึสนเที่ศของหน่วยงานภาครึัฐ

สังกัดสถาบัันวิจััยและให้คำาปรึึกษาแห่งมหาวิที่ยาลัยธรึรึมศาสตรึ์

IT Inhouse กัับ

ในยุุค New Normal

Outsource ท่่�เช่ิ�ยวชิาญกว่าเข�ามาชิ่วยดำาเนินการ ดังนั�นการท่ำา 

สัญญาบริการในระยะยาวอย่างต่่อเน่�อง ก็น่าจะคุ�มค่ากว่าการท่่�

ใชิ�บริการเป็็นรายกรณ่ท่่�ม่ค่าใชิ�จ่ายต่่อครั�งส้งกว่า นอกจากน่�ในฝั่�ง

การบริหารจัดการก็อาจจะเกิดการเป็ล่�ยนแป็ลงตั่วบุคลากรผู้้�ด้แล 

การ Recruit IT คนใหม่ ซึึ่�งต่�องใชิ�เวลา และค่าใชิ�จ่าย รวมถึึง 

ค่าเส่ยโอกาสบางอย่างด�วย 

 นอกจากน่�การ Outsource ก็เป็็นการลดภาระความรบัผิู้ดชิอบ

ของฝ่่ายหร่อแผู้นก IT ลง รวมถึึงความตึ่งเคร่ยดจากความคาดหวังของ

องค์การลง ส่งผู้ลท่างบวกในเร่�องของบุคลากรด�าน IT นั�นค่อ ม่บุคลากร

ด�าน IT ในจำานวนท่่�เหมาะสมกับงาน และใชิ�เฉพาะเท่่าท่่�จำาเป็็น 

รวมถึึงการเป็ล่�ยนแป็ลงบท่บาท่จากท่่มผู้้�ด้แล และพัฒนาอย่าง 

เต็่มตั่วมาเป็็นท่่มผู้้�บริหารจัดการ Outsource ซึึ่�งต่�องม่ความร้�ด�าน IT ท่่� 

Up to date และต่�องม่ทั่กษะในด�านการบริหารจัดการเพิ�มเติ่มด�วย

IT Outsource
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เป็ล่�ยนแป็ลงโครงสร�างการจัดการส่วนงานด�าน IT โดยลดบท่บาท่

ลงจากเดิมท่่�เป็็นหน่วยงานในระดับแผู้นกหร่อฝ่่าย ก็ลดบท่บาท่ให�

เป็็นหน่วยงานสนับสนุนท่่�จะอย่้ภายใต่�ส่วนงานบริหาร หร่อฝ่่ายผู้ลิต่ 

ซึึ่�งจะด้แลเฉพาะในส่วนของระบบบริหารจัดการภายใน และระบบท่่�

สนับสนุนการท่ำางานต่่างๆ ของบุคลากรภายในองค์การ ส่วนงานระบบ

ท่่�ม่ขนาดใหญ่หร่อจำาเป็็นต่�องใชิ�เคร่�องม่อท่างเท่คโนโลย่สารสนเท่ศ

เฉพาะกใ็ชิ�บริการ Outsource ท่่�เช่ิ�ยวชิาญมากกวา่ และม่ท่่มบุคลากร

ท่่�พร�อมด้แลแก�ไขปั็ญหาให�ได�ด่ และรวดเร็วกว่า

 การดำาเนินการท่่�กล่าวมาข�างต่�นนั�น ม่จุดเริ�มต่�นจากการท่่�

บริการ Outsource ได�รับการยอมรับ เริ�มม่ความหลายหลาย และม่

คุณภาพมากขึ�น ด�วยกลไกของการแข่งขันท่ำาให�ค่าใชิ�จ่าย และความ

คุ�มค่าในการลงทุ่นม่ความชิัดเจน จนกลายเป็็นต่ัวเล่อกท่่�น่าสนใจ

มากกว่า การม่ส่วนงาน IT ขนาดใหญ่ในองค์การ หร่อ IT In-house 

ซึึ่�งม่ค่าใชิ�จ่ายต่่อเน่�องในหลายๆ เร่�องท่่�ม่ความยุ่งยาก และซัึ่บซึ่�อน

มากกว่า รวมถึึงยังได�รับผู้ลกระท่บจากวัฒนธุรรมขององค์การ ปั็ญหา

ด�านการส่�อสาร และความขัดแย�งภายในองค์การ ระหว่างส่วนงานอ่�นๆ 

กับส่วนงานด�าน IT อันเน่�องมาจากความคาดหวัง และความเข�าใจ

งานเฉพาะในด�านเท่คนิค รวมถึึงข�อจำากัดท่่�ไม่สามารถึอย่้ในระดับ

ความเข�าใจเด่ยวกันได�ทั่�งองค์การ จนท่ำาให�ต่�องมองหาหนท่างเพ่�อ

เป็ล่�ยนแป็ลงร้ป็แบบการบริหารจัดการให�เป็็นไป็ในท่างท่่�ด่ขึ�น และ

ท่ำาให�องค์การสามารถึให�ความสำาคัญกับ Core Business ได�อย่างเต็่ม

ท่่� โดยไม่ต่�องกังวลกับการพัฒนา ด้แล และแก�ปั็ญหาด�าน IT มากจน

เกินไป็

 ป็ระเด็นต่่อมาค่อ ก้ารปีรับเปีล่ั�ยนโครงสู่ร้างก้ารบริหาร

งานด้าน IT เม่�อองค์การสามารถึระบุได�ว่างานโดยเฉพาะในส่วนของ 

IT เร่�องใดบ�างท่่�จำาเป็็นต่�องใชิ�งาน Outsource งานใดบ�างท่่�จำาเป็็นต่�อง

ด้แล เน่�องจากเป็็นเร่�องภายในท่่�สำาคัญ ข�อม้ลสำาคัญ หร่อเป็็น Core 

Business ส่งผู้ลให�หลายหน่วยงานทั่�งภาครัฐ และเอกชินในชิ่วงท่่�

ผู่้านมา ได�ม่การป็ระเมินอย่างจริงจัง และเริ�มดำาเนินการป็รับเป็ล่�ยน

โครงสร�างการบริหารจัดการ โดยคาดหวังผู้ลลัพธ์ุท่่�องค์การจะสามารถึ

ลดขั�นต่อนการป็ฏิิบัติ่งาน และขนาดขององค์การลงเพ่�อความคล่องตั่ว

ในการขับเคล่�อน รวมถึึงการแก�ไขปั็ญหาท่่�ต่�องเป็็นระบบ และรวดเร็ว 

จนส่งผู้ลให�ปั็จจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานลดบท่บาท่ของ

ส่วนงาน IT ลง และให�ไป็อย่้ภายใต่�สังกัดส่วนหลักขององค์การ เช่ิน 

การลดบท่บาท่ และขนาดของศ้นย์เท่คโนโลย่สารสนเท่ศลง และให�

ไป็สังกัดอย่้ภายใต่�กองแผู้นงาน เป็็นต่�น ทั่�งน่�เน่�องมากจากหน่วยงาน

ภาครัฐจะให�ความสำาคัญกับการขับเคล่�อน Core Business ท่่�เป็็น

บริการหลักแก่ป็ระชิาชิน และให�หน่วยงานภาครัฐ และเอกชินท่่�ม่ความ

เช่ิ�ยวชิาญด�าน IT เข�ามาให�บริการเพ่�อเติ่มเต็่ม และสนบัสนุนเคร่�องม่อ 

ด�านเท่คโนโลย่สารสนเท่ศ และการส่�อสารรองรับ Core Business 

ดังกล่าว ในร้ป็แบบ Outsource ซึึ่�งม่สัญญาระหว่างกัน และกำากับ

คุณภาพการให�บริการด�วย Service Level Agreement หร่อ SLA ท่ำาให�

การบริหารจัดการม่ความชัิดเจนยิ�งขึ�น และม่ป็ระสิท่ธิุภาพท่่�ด่ขึ�น รวม

ทั่�งยังเป็็นการสร�างกลไกการแข่งขันในต่ลาดงานด�าน IT ท่่�วัดกันด�วย

คุณภาพ และความรวดเร็วในการให�บริการ 

 ส่วนในฝั่�งของเอกชินนั�น หลายองค์การท่่�ไม่ได�ม่บริการท่่�

เน�นด�าน IT เป็็นหลักแต่่จะใชิ� IT สนับสนุนการดำาเนินงานก็ม่การ ต่อฉบับหน้าอ่าน




