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บิท่ค่วัามติอนนี� ผู้มขอกล่าวัถึึงเรื�องแนวัโน�มของเท่ค่โนโลยี

ที่�มีอิท่ธิุพลต่ิอการดีำาเนินงาน การพัฒนา และการแข่งขันของ

องค์่การในปี 2021 ซึึ่�งมีสิ�งที่�น่าสนใจ และพอจะสรุปไดี�พอสังเขปว่ัา 

จากการระบิาดีของ COVID-19 ในช่ิวังปีที่�ผู่้านมาสร�างแรงกระตุิ�น

อย่างมากมายในการรวับิรัดีให�เกิดีการประยุกต์ิใชิ�งานเท่ค่โนโลยี

ใหม่ๆ ที่�มีการพัฒนามาอย่างต่ิอเนื�องในการใชิ�งานจริงๆ ไม่ใช่ิแค่่

นำาร่องหรือท่ดีสอบิประสิท่ธิุภัาพ เนื�องดี�วัยค่วัามจำาเป็นที่�องค์่การ

ติ�องปรับิตัิวัให�สามารถึอย่้รอดีไดี�ในสถึานการณ์ที่�ยากลำาบิาก

ภัายใติ�มาติรการที่�เข�มงวัดีดี�านสาธุารณสุขของภัาค่รัฐ และสังค่ม  

 โดียเมื�อมีการประยุกต์ิใชิ�งานจริงอย่างแพร่หลาย

ส่งผู้ลให�เกิดีปัญหาจากการใชิ�งาน และแนวัท่างแก�ไขปัญหา นำาส่้

การสร�าง solution ของสินค่�า และบิริการที่�เหมาะสมออกมาให�

องค์่การเลือกใชิ�งานอย่างมากมาย ประกอบิกับิเท่ค่โนโลยีดี�านการ

สื�อสารข�อม้ลที่�มีการพัฒนาประสิท่ธิุภัาพ เพื�อรองรับิการใชิ�งานที่�

เพิ�มมากขึ�นอย่างมหาศึาลของผู้้�ค่นในยุค่ new normal ยิ�งส่งเสริม

ให�การเข�าถึึงเท่ค่โนโลยีท่ำาไดี�สะดีวักง่ายดีายมากยิ�งขึ�น สิ�งที่�ติาม

มาก็คื่อ การที่�องค์่การถ้ึกค่ลื�นเท่ค่โนโลยีถึาโถึม

อย่างรุนแรง และรวัดีเร็วั องค์่การไหนปรับิตัิวัไดี�

ทั่นก็ transformation องค์่การไหนปรับิตัิวัไม่ทั่น

ก็โดีน disruption ซึึ่�งองค์่การที่�อย่้รอดีไดี�ก็จะเจอ

วิีชญ์ศุทธิ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบัันวิจัยแลัะใหคำาปรึกษาแหงมหาวิทยาลััยธรรมศาสตร์

กับิองค์่การขนาดีกลางและขนาดีย่อม ในฐานะของผู้้�เล่นหน�าใหม่

ที่�เติิบิโติขึ�นมาเป็นค่้่แข่งขัน จากการใชิ�เท่ค่โนโลยีผู้ลักดัีนอย่้

เบืิ�องหลัง เพราะองค์่การขนาดีกลางและขนาดีย่อม มีการบิริหาร

จัดีการที่�ซัึ่บิซึ่�อนน�อยกว่ัา ปรับิตัิวัไดี�ง่ายกว่ัา ยอมรับิการเปลี�ยน

ผู่้านเท่ค่โนโลยีไดี�ง่ายกว่ัา และเชีิ�ยวัชิาญในการเปลี�ยนแปลงเพื�อ

ดิี�นรนอย่้รอดีในติลาดี มีทั่กษะในการมองหาโอกาศึใหม่ๆ แต่ิยัง

ขาดีประสบิการณ์ในการยืนระยะซึึ่�งข�อนี�อาจจะเป็นข�อไดี�เปรียบิ

เดีียวัขององค์่การขนาดีใหญ่ที่�สามารถึปรับิตัิวั และอย่้รอดีในติลาดี

ไดี�ในปัจจุบัิน

 สำาหรับิปี 2021 นี� Gartner องค์่การที่�มีผู้ลการวิัจัย

แนวัโน�มดี�านเท่ค่โนโลยีสารสนเท่ศึที่�มีค่วัามน่าเชืิ�อถืึอในระดัีบิ

สากลมาอย่างต่ิอเนื�อง ไดี�กล่าวัถึึงแนวัโน�มของเท่ค่โนโลยีที่�มี

อิท่ธิุพลในปี 2021 ไวั�ดัีงนี�  

 Gartner ไดี�กล่าวัถึึงแนวัโน�มของเท่ค่โนโลยีที่�มีอิท่ธิุพล

ในปี 2021 ไวั� 3 ประเภัท่ ประกอบิดี�วัย People Centricity, Loca-

tion Independence และ Resilient Delivery
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Conversational Platform ดี�านการสื�อสารปฏิสัมพันธ์ุระหว่ัางผู้้�ค่น 

ที่มงาน ผู้้�ให�บิริการ และล้กค่�า ไดี�มีการพัฒนาเรื�อง Voice หรือ

การบิริหารจัดีการ Dialogue ให�สามารถึใชิ�งานไดี�สะดีวัก และ

ง่ายมากขึ�นสำาหรับิทุ่กบิท่บิาท่ รวัมถึึงจากเหตุิการแพร่ระบิาดี

ของ COVID-19 ท่ำาให�เกิดีการพัฒนาของเท่ค่โนโลยี Touchless 

Interface ต่ิางๆ หรอืระบิบิที่�มีการให�บิริการโดียไม่ติ�องมีการสัมผัู้ส 

ท่ำาให�องค์่การสว่ันใหญก่�าวัไปส่้การปฏวัิัติิค่วัามเปน็ Mobility และ 

Distribute มากขึ�น

2. Location Independence (แนวัคิ่ดีการให�บิริการที่�ไม่ขึ�น

อย่้กับิสถึานที่�) ประกอบิดี�วัย

Cybersecurity mesh เป็นแนวัคิ่ดีที่�ให�ใค่รก็ติามสามารถึ 

เข�าถึึงสินท่รัพย์ดิีจิทั่ลไดี�อย่างมั�นค่งปลอดีภััย ไม่ว่ัาสินท่รัพย์หรือ

บุิค่ค่ลนั�นจะอย่้ที่�ไหนก็ติาม ซึึ่�งเป็นการแบ่ิงแยกระหว่ัางการบัิงคั่บิ

ใชิ�มาติรการ และการจัดีท่ำามาติรการ ซึึ่�งเราจะเห็นเป็นร้ปธุรรม

จาก Cloud service ที่�สามารถึผู้ลักดัีนแนวัคิ่ดีนี�ให�เกิดีขึ�น และ

ใชิ�งานไดี�จริง

Anywhere Operation แนวัคิ่ดีการปฏิบัิติิการดี�านเท่ค่โนโลยี 

สารสนเท่ศึที่�ถ้ึกออกแบิบิมา ให�สามารถึรองรับิการให�บิริการ 

ล้กค่�า เจ�าหน�าที่� เพื�อขับิเค่ลื�อนธุุรกิจไดี�จากทุ่กที่�ผู่้านระบิบิ 

Infrastructure บิน cloud service โดีย Gartner ค่าดีว่ัาในปี 

2023 องค์่การมากกว่ัา 40% จะประยุกต์ิใชิ�แนวัคิ่ดีนี�เพื�อนำาเสนอ

ประสบิการณ์การใชิ�บิริการที่�ผู้สมผู้สานทั่�งจากการปฏิสัมพันธ์ุกัน

จริงๆ และในแบิบิระบิบิเสมือน 

D istributed Cloud ผู้้�ให�บิริการ cloud service จะมีการ

ขยายขอบิเขติของการใชิ�งานไปไดี�ทุ่กที่� โดียจะเริ�ม

เห็น solution ในระดัีบิของ Edge ทั่�งนี�เพื�อช่ิวัยลดี

การส่งข�อม้ลออกนอก cloud หรือระหว่ัาง cloud 

service ที่�ใชิ�บิริการ

1. People Centricity (แนวัคิ่ดีการให�ค่วัามสำาคั่ญ หรือยึดี

ผู้้�ใชิ�บิริการเป็นศ้ึนย์กลาง) ประกอบิดี�วัย 

Internet of Behavior (IoB) เท่ค่โนโลยีที่�เกี�ยวัข�อง 

กับิการจดีจำาใบิหน�า การติิดีติามพิกัดีติำาแหน่งที่�อย่้ผู่้านระบิบิ 

GPS และระบิบิข�อม้ล Big Data สามารถึนำามาใชิ�เพื�อเชืิ�อมโยง

เข�ากับิเหตุิการณ์ หรือพฤติิกรรมต่ิางๆ ที่�เกิดีขึ�นไดี� อาทิ่ การนำาไป

ประยุกต์ิใชิ�เพื�อติิดีติามเหตุิการณ์แพร่ระบิาดีของ COVID-19 ภัาย

ใติ�มาติรการดี�านสุขภัาพ โดียองค์่การสามารถึใชิ� IoB เพื�อระบุิว่ัา 

เจ�าหน�าที่�ค่นไหนไม่ใส่หน�ากาก หรือการติรวัจวััดีอุณหภ้ัมิ โดีย 

Gartner ค่าดีการณ์ว่ัาภัายในปี 2025 ประชิากรกว่ัาค่รึ�งของโลก

จะไดี�รับิอิท่ธิุพลจากเท่ค่โนโลยีที่�ว่ัานี�ไม่ท่างใดีก็ท่างหนึ�ง

Privacy-Enhancing Computation ในอนาค่ติมาติรการ

ป้องกันรักษาค่วัามมั�นค่งปลอดีภััยของข�อม้ลสารสนเท่ศึ อาจจะ

ท่ำาไดี�เพียงในขณะที่�ข�อม้ลถ้ึกจัดีเก็บิอย่้เท่่านั�น เมื�อมีการนำามาใชิ�

เพื�อประมวัลผู้ลภัายใติ�สภัาพแวัดีล�อมของระบิบิที่�มีค่วัามน่าเชืิ�อ

ถืึอติำ�า หรือมีการเชืิ�อมโยงแลกเปลี�ยนเชืิ�อมโยงข�อม้ลระหว่ัางระบิบิ 

มาติรการรักษาค่วัามมั�นค่งปลอดีภััยอาจจะไม่เพียงพออีกต่ิอไป 

องค์่การจำาเป็นจะติ�องหาท่างปกป้องข�อม้ลที่�ถ้ึกนำามาประมวัลผู้ล 

โดียภัายในปี 2025 องค่์การส่วันใหญ่จะติ�องเพิ�มค่วัามสามารถึ

ในการปกป้องข�อม้ลที่�ถ้ึกนำาไปประมวัลผู้ลในสภัาพแวัดีล�อมที่� 

ไม่น่าเชืิ�อถืึอ และมผ้ีู้�เกี�ยวัข�องหลายสว่ันให�ยังค่งรักษาค่วัามมั�นค่ง

ปลอดีภััยเรื�อง Privacy หรือข�อม้ลส่วันบุิค่ค่ล และ Security ไวั�ไดี� 

ภัายใติ�ขอบิเขติที่�กฏหมายกำาหนดี

Total Experience การผู้สมผู้สานระหว่ัางประสบิการณ์ 

ใชิ�งานของล้กค่�า เจ�าหน�าที่� และผู้้�ใชิ�งานที่�เกี�ยวัข�องเข�าดี�วัยกนั อาท่ิ 
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