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บ
ทุความในติอนนี� จะกลัา่วถึงึแนวโน�มของเทุคโนโลัยี

ทีุ�จะมีอิทุธิพื่ลัติ่อการักำห่นด้ทุิศทุางในการัด้ำเนิน

งานขององค์การัในปี 2022 ซึ่ึ�งจากการัรัะบาด้ของ Covid-19 ใน

ชิ่วง 2 ปีทุี�ผู้่านมา แลัะยังคงติ่อเน่�องอย้่ในปัจจุบัน นับเป็นรัะลัอก

ทุี�  4 ส่่งผู้ลักรัะทุบติ่อการัด้ำเนินงานขององค์การัทุั�วโลัก 

เปลัี�ยนแปลังวถิึชีิวีติิของผู้้�คนไปอยา่งมาก ส่ง่ผู้ลัให่�เกดิ้การัพื่ฒันา

ด้�านเทุคโนโลัยแีบบก�าวกรัะโด้ด้ รัวมถึงึเรัง่รัดั้ให่�องคก์ารัติา่ง ๆ  ติ�อง

ปรัับติัวเพื่่�อให่�อย่้รัอด้ แลัะยังส่ามารัถึด้ำเนินงานต่ิอไปได้� ซึ่ึ�ง

องค์การัส่่วนให่ญ่ก็ได้�ด้ำเนินการัในเร่ั�อง Digital transformation 

กันไปแลั�ว ในรัะด้ับทุี�ส่ามารัถึกลัับมาแข่งขันในติลัาด้ได้� แต่ิเม่�อ

มองถึึงอนาคติในอีก 3-5 ปี ข�างห่น�า ก็จำเป็นติ�องมีการัวางกรัอบ

การัพื่ัฒนาองค์การัอย่างติ่อเน่�อง เพ่ื่�อเพื่ิ�มความส่ามารัถึในการั

แข่งขัน แลัะการับรัิห่ารัจัด้การัในมิติิติ่าง ๆ  ให่�องค์การัส่ามารัถึอย้่

ได้�อยา่งมั�นคงมากยิ�งขึ�น ห่ลังัจากทุี�เพื่ิ�งจะฟ้นติวัจากผู้ลักรัะทุบของ 

Covid-19

ถึ�าเรัาลัองย�อนกลัับไปมองด้้ว่าในช่ิวง 2 ปีทีุ�ผู่้านมา มี

เทุคโนโลัยีอะไรับ�างทุี�เกี�ยวข�องกับการัทุำ Digital transformation 

ขององค์การั 

เรีื�องแรีก้ เรั่�องการัส่่�อส่ารั ผู้ลักรัะทุบทีุ�เกิด้จากการัทุี�

พื่นักงาน ห่รั่อเจ�าห่น�าทุี�ขององค์การัติ�องปฏิิบัติิติามมาติรัการั 

Social distance รัวมไปถึึงการัทุี�จะติ�อง Work from home ทุำให่�

เกดิ้ปญัห่าด้�านการัส่่�อส่ารั การัปรัะส่าน การัทุำงานรัว่มกนั ปญัห่า

ในส่่วนนี�ถ้ึกเติิมเต็ิมด้�วยเทุคโนโลัยีด้�านการัส่่�อส่ารับนเครั่อข่าย 

Internet ความเรั็วส้่ง ซึ่ึ�งไม่ได้�เพื่ียงส่่�อส่ารัด้�วยเส่ียง ห่รั่อแบ่งบัน

ข�อมล้ั file เอกส่ารั ส่่�อ Digital ติา่ง ๆ  แติเ่ปน็ในลักัษณ์ะของ Video 

conference ทุี�มีการัโติ�ติอบกันได้�ในรัะด้ับ Real-time ซึ่ึ�งทุำงาน

บน application ส่ำห่รัับการัส่่�อส่ารั แลัะแลักเปลัี�ยนข�อม้ลั digital 

ทุี�อำนวยความส่ะด้วกในการัปรัะส่านการัทุำงานรั่วมกัน แม�จะอย้่

กนัคนลัะซึ่กีโลัก ซึ่ึ�งกม็ใีห่�องคก์ารัเลัอ่กใชิ�บรักิารัอย้อ่ยา่งมากมาย

ในปัจจุบัน โด้ยมีความปลัอด้ภัย เป็นส่่วนติัว แลัะมีเส่ถึียรัภาพื่ใน

การัให่�บรัิการัค่อนข�างส้่ง อันเป็นผู้ลัมาจากการัพื่ัฒนาเทุคโนโลัยี

ด้�านการัส่่�อส่ารั แลัะ Cloud service

เรืี�องที่่�สอง เรั่�องของข�อมล้ั ซึ่ึ�งห่มายถึงึข�อมล้ัทุี�เกดิ้ขึ�น แลัะ

ถึก้นำมาใชิ�ในกจิกรัรัมต่ิาง ๆ  ขององค์การั อาทิุ ข�อมล้ั transaction 

การัทุำธุรักรัรัม, ข�อม้ลัลั้กค�า, ข�อม้ลัค้่ค�า, file เอกส่ารั, ส่่�อ digital 

ฯลัฯ ข�อม้ลัเห่ลั่านี�มีความส่ำคัญติ่อการัด้ำเนินงานขององค์การั มี

บางส่่วนทีุ�เป็นข�อม้ลัส่ำคัญ ถึ้กจัด้เก็บในรั้ปแบบของเอกส่ารั

กรัะด้าษ ห่รั่อบันทึุกเป็น Digital ไว� ซึ่ึ�งไม่อนุญาติให่�นำไปแลัก

เปลัี�ยน เชิ่�อมโยง เผู้ยแพื่รั่ แลัะมีบางส่่วนทุี�เป็นข�อม้ลั ซึ่ึ�งถึ้กใชิ�ใน

การัด้ำเนินกิจกรัรัมขององค์การั มีการันำไปแลักเปลัี�ยน เชิ่�อมโยง 

เผู้ยแพื่รั่ โด้ยปัจจุบันห่ลัายองค์การัโอนย�ายข�อม้ลัด้ังกลั่าวไปอย้่

วิชญศุทธ เมาระพงษ

ที่ปรึกษาโครงการสุารสุนเทศิของหนวิย์งานภูาครัฐ

สุังกัดสุถาบันวิิจัย์แลิะใหคําปรึกษา

แหงมิหาวิิทย์าลิัย์ธรรมิศิาสุต์ร์
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บนรัะบบ Cloud ขององค์การั ห่รั่อบน Cloud service ของผู้้�ให่�บรัิการัทุี�องค์การั

ใชิ�งานอย้่ โด้ยมีข�อกำห่นด้ในการัด้้แลัรัักษาข�อม้ลัเป็นไปติามทีุ�องค์การัได้�ทุำ

ส่ัญญาการัใชิ�บรัิการัไว� ทุั�งนี�เพื่่�อความส่ะด้วกในการัเข�าถึึงข�อม้ลั แลัะนำมา

ใชิ�งานได้�จากทุกุทุี� ทุกุเวลัา ภายใติ�เง่�อนไขการัใชิ�งานข�อมล้ั ซึ่ึ�งรัวมถึงึมาติรัการัด้�าน

การัรัักษาความมั�นคงปลัอด้ภัยของข�อม้ลัติามทุี�กฎห่มายทุี�เกี�ยวข�องกำห่นด้ไว�

เรีื�องที่่�สาม เร่ั�องกรัะบวนการัห่ร่ัอขั�นติอนปฏิิบัติิงาน เรัาลัองมองอย่าง

ง่าย ๆ องค์ปรัะกอบของการัทุำงานห่ลััก ๆ ค่อ 

- คน (Man) ห่มายถึึง พื่นักงาน, เจ�าห่น�าทุี�, ลั้กค�า, ค้่ค�า ฯลัฯ

- วตัิถึดุ้บิ (Resource) ห่มายถึงึ ข�อมล้ั, file เอกส่ารั, ส่่�อ digital, content, 

transaction data (ในทุี�นี�จะไม่ได้�ห่มายรัวมถึึงวัติถึุดิ้บจรัิง ๆ ทีุ�ใชิ�ในการั

ปฏิิบัติิงาน on site ห่รั่อ offline ในส่ายงานการัผู้ลัิติ)

- เครั่�องมอ่ (Tools) ห่มายถึงึ application, software, hardware (เชิน่กนั 

ในทุี�นี�จะไม่ได้�ห่มายรัวมถึึงเครั่�องม่อทุี�ใชิ�ในการัปฏิิบัติิงาน on site ห่รั่อ offline 

ในส่ายงานการัผู้ลัิติ)

- กรัะบวนการั ขั�นติอน วิธีการั (Procedure or Method) ห่มายถึึง กรัอบ

วิธีการั แนวทุาง ห่รั่อลัำด้ับการัปฏิิบัติิเพื่่�อให่�ได้�ผู้ลัลััพื่ธ์ทุี�ติ�องการั

เม่�อมาพื่ิจารัณ์าด้้แลั�ว ในการัทุี�จะติ�องด้ำเนินงานแบบ online นั�น องค์

ปรัะกอบห่ลักัได้�ถึก้ Transfer เปน็ Digital เรัยีบรั�อยแลั�ว รัวมถึงึ บคุคลัทุี�เกี�ยวข�อง

ก็ได้�มีการัปรัับติัว เรัียนรั้�เทุคโนโลัยีเพื่่�อรัองรัับการัปฏิิบัติิงาน ห่รั่อให่�บรัิการัแบบ 

online องค์การัจึงได้�มีการัปรัับปรัุงปรัะส่ิทุธิภาพื่ของกรัะบวนการั ขั�นติอนการั

ปฏิบิตัิ ิลัด้ขั�นติอนทุี�ไมจ่ำเปน็ส่ำห่รับัร้ัปแบบ online ลัง เพื่่�อความกรัะชิบั รัวด้เรัว็ 

แลัะอาศยักลัไกบางปรัะการัของเทุคโนโลัย ีเพื่่�อส่รั�างความนา่เชิ่�อถึอ่ของผู้ลัลัพัื่ธ์ 

อาทุิ การัใชิ� application ในการับันทุึกจัด้เก็บข�อม้ลั, การัทุำธุรักรัรัมแลักเปลัี�ยน 

ซึ่่�อ-ขาย ส่ินค�าแลัะบรัิการั, การัปรัะส่านการัส่่งมอบส่ินค�าแลัะบรัิการั, การัชิำรัะ

ค่าส่ินค�าแลัะบรัิการัด้�วยเงิน digital, การัด้้แลั ให่�คำปรัึกษาแนะนำแก่ล้ักค�า,

การัวิเครัาะห่์ ออกแบบ แก�ไขปัญห่า ห่รั่อนำเส่นอส่ินค�าแลัะบรัิการัทุี�เห่มาะส่ม

กับลั้กค�าได้�อย่างรัวด้เรั็ว โด้ยใชิ� AI วิเครัาะห่์ข�อม้ลั

พื่ฤติิกรัรัมของล้ักค�า, การัส่่งมอบข�อม้ลัทุี�จำเป็น

ติอ่การัให่�บรักิารัไปยงัลัก้ค�าโด้ยติรัง ซึ่ึ�งเห่มาะส่มกบั

ลั้กค�าคนนั�น ๆ เป็นติ�น จะเห่็นได้�ว่าติัวอย่างเห่ลั่านี� 

ทุำให่�การัส่่งมอบผู้ลัลััพื่ธ์ ห่รั่อบรัิการัติ่าง ๆ ทุำได้�

รัวด้เรั็วมากยิ�งขึ�น

เรีื�องที่่�ส่� เรั่�องการัพื่ัฒนาส่ินค�า แลัะบรัิการั 

โด้ยปกติิแลั�ว R&D ติ�องอาศัยทุีมผู้้�เชิี�ยวชิาญด้�าน

ต่ิาง ๆ ขององค์การั ห่รั่อทีุ�ปรัึกษาในการัวิเครัาะห่์

ข�อมล้ั แลัะรัว่มกนักำห่นด้แนวทุางในการัพื่ฒันา ซึ่ึ�ง

ติ�องอาศัยรัะยะเวลัาในการัด้ำเนินการัพื่อส่มควรั 

ปรัะกอบกับมีอุปส่รัรัคในเรั่�องการัปรัะส่านการั

ทุำงานรั่วมกัน ทุำให่�เกิด้ความล่ัาชิ�า แลัะไม่ค่อย

ส่ะด้วกนัก ปัจจุบันห่ลัายองค์การัได้�นำเอา AI มาใชิ�

ในการัวเิครัาะห่ข์�อมล้ัทุี�มปีรัมิาณ์มาก ๆ  การัทุำ Data 

mining, Deep learning ซึ่ึ�ง AI ทุี�ได้�รัับการัพื่ัฒนา

แลั�วจะส่ามารัถึเรัยีนรั้� แลัะจำลัอง model จากข�อมล้ั

ทีุ�ได้�ทุำการัวิเครัาะห่์ รัวมถึึงปัจจัยเพื่ิ�มเติิมทุี�ทุีม

ผู้้�เชิี�ยวชิาญกำห่นด้ ซึ่ึ�งส่ามารัถึนำไปต่ิอยอด้เป็น

วตัิถึดุ้บิ ในการักำห่นด้แนวทุางการัพื่ฒันาได้�ส่ะด้วก

รัวด้เรั็วมากยิ�งขึ�น 

จากข�อม้ลัการัทุำ digital transformation 

ขององค์การัในเบ่�องติ�น เม่�อเรัาจะมองติ่อไปใน

อนาคติอันใกลั� จำเป็นติ�องมาด้้ว่า ณ์ ปัจจุบันมี

เทุคโนโลัยอีะไรับ�างทุี�มกีารัพื่ฒันา แลัะห่ลัายองค์การั

มีแนวโน�มให่�ความส่นใจนำมาปรัะยุกติ์ใชิ� เพื่่�อเพื่ิ�ม

ศักยภาพื่ในการัแข่งขนั โด้ยส่ำห่รับัป ี2022 Gartner 

องค์การัทุี�เป็นผู้้�ออกบกทุวิเครัาะห่์แนวโน�มด้�าน

เทุคโนโลัยีทุี�มีความน่าเชิ่�อถึ่อ แลัะได้�รัับการัยอมรัับ

ในรัะด้ับส่ากลั ได้�กลั่าวถึึงแนวโน�มของเทุคโนโลัยีทุี�

จะมีอิทุธิพื่ลัติ่อโลักไว�


