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จ
ากข้อม่้ลการทุำา digital transformation ขององค์การ

ในเบ้้�องติ้น เม้่�อเราจะม่องติ่อไปในอนาคติอันใกล้ 

จำาเป็นติ้องม่าด้วิ่า ณ์ ปัจจุบ้ันม่ีเทุคโนโลย่ีอะไรบ้้างทุี�ม่ีการพื่ัฒนา 

และหลาย่องค์การมี่แนวิโน้ม่ให้ควิาม่สนใจนำาม่าประยุ่กต์ิใช้ื้เพื่้�อ

เพิื่�ม่ศกัย่ภาพื่ในการแข่งขนั โดย่สำาหรบั้ป ี2022 นี� Gartner องคก์าร

ทุี�เป็นผู้้อ้อกบ้ทุวิเิคราะหแ์นวิโน้ม่ดา้นเทุคโนโลย่ทีุี�ม่คีวิาม่นา่เชื้้�อถอ้ 

และได้รับ้การย่อม่รับ้ในระดับ้สากล ได้กล่าวิถึงแนวิโน้ม่ของ

เทุคโนโลย่ีทุี�จะม่ีอิทุธิพื่ลติ่อโลกไวิ้ดังนี�  

•	 Data	Fabric
Data fabric นั�น เป็นแนวิคดิในการออกแบ้บ้เพื่้�อเชื้้�อม่ข้อม่ล้ 

ทุี�เกดิขึ�นจากแพื่ลติฟัอร์ม่ขอ้ม่ล้ทุี�แติกต่ิางเข้าไวิด้ว้ิย่กนั ให้เหม่อ้น

กับ้วิ่าข้อม่้ลจากแติ่ละแพื่ลติฟัอร์ม่ม่าอย่้่รวิม่ในทุี�เดีย่วิกัน เพื่้�อ

ควิาม่สะดวิกในการเข้าถึง และบ้ริหารจัดการข้อม้่ล โดย่สาม่ารถ

ชื้่วิย่ลดงานในเร้�องการจัดการข้อม้่ลได้ถึง 70% ซึ่ึ�งทุำให้ข้อม่้ล

สาม่ารถพื่ร้อม่ใชื้้งานได้ทุุกทุี�ติาม่ติ้องการ และ Data Fabric ย่ัง

สาม่ารถใชื้ใ้นการวิเิคราะหว์ิา่ขอ้ม่ล้สว่ินไหนทุี�ควิรถก้นำไปใชื้ง้าน 

หร้อม่ีข้อม่้ลติรงส่วินไหนทุี�ควิรเปลี�ย่นแปลง ซึ่ึ�งจะทุำให้องค์การ 

ทุี�ม่ีการเก็บ้รวิบ้รวิม่ หร้อใชื้้งานวิิเคราะห์ข้อม้่ลจำนวินม่ากจาก

แหลง่ขอ้ม่ล้ทุี�แติกติา่งกนั ไดส้ะดวิกรวิดเรว็ิ และม่คีวิาม่นา่เชื้้�อถอ้

ม่ากย่ิ�งขึ�น

• Cybersecurity Mesh

Cybersecurity mesh ค้อ สถาปัติย่กรรม่ด้านการบ้ริหาร

จัดการควิาม่ปลอดภัย่ของทุรัพื่ย์่สิน digital ทุี�รวิบ้รวิม่เอาการ

จดัการด้านควิาม่ปลอดภัย่ทีุ�แติกต่ิางกันติาม่บ้ริบ้ทุการใช้ื้งาน หรอ้

เทุคโนโลย่ี ทัุ�งหม่ดขององค์การ เพื่้�อให้องค์การสาม่ารถบ้ริหาร

จดัการดา้นควิาม่ปลอดภยั่ในภาพื่รวิม่ได ้อาทุ ิการกำหนดขอบ้เขติ

ควิาม่ปลอดภัย่ การติรวิจสอบ้ติัวิติน และสาม่ารถติิดติาม่การ 

ใชื้้งานได้วิ่าเป็นไปติาม่นโย่บ้าย่ด้านควิาม่ปลอดภัย่ทุี�กำหนดไวิ้

หร้อไม่่ รวิม่ทุั�งสาม่ารถทุำการควิบ้คุม่ และจัดการได้อย่่างรวิดเร็วิ

ไม่่วิ่าทุรัพื่ย่์สิน digital นั�น จะวิางไวิ้บ้น cloud service หร้อ on 

premise

•	 Privacy-Enhancing	Computation
Privacy-Enhancing Computation คอ้ เทุคโนโลย่ทีีุ�พื่ฒันา

ขึ�นเพื่้�อชื้ว่ิย่ควิบ้คมุ่ กำกบั้ดแ้ลเร้�องขอ้ม่ล้สว่ินบ้คุคล ทุี�ถก้นำไปใชื้้

ในสภาพื่แวิดล้อม่ทุี�ม่ีควิาม่นา่เชื้้�อถ้อติ�ำ ในบ้ริบ้ทุติา่ง ๆ  ให้เปน็ไป

ติาม่ข้อกำหนดการคุ้ม่ครองข้อม่้ลส่วินบุ้คคล เพ้ื่�อสร้างควิาม่ 

เชื้้�อม่ั�นใหก้บั้ของเจ้าของข้อม่ล้ อาทิุ การเชื้้�อม่โย่งข้อม่ล้สว่ินบ้คุคล

ทุี�องคก์ารรบั้ผู้ดิชื้อบ้จดัเกบ็้รกัษาไปย่งั application อ้�น ๆ  เพื่้�อการ

ทุำธุรกรรม่ หร้อแลกเปลี�ย่นข้อม่้ล เป็นติ้น

•	 Cloud-Native	Platforms
Cloud-Native Platforms ค้อ เทุคโนโลย่ีทุี�จะชื้่วิย่ให้

องค์การสาม่ารถสร้าง application ทุี�ให้บ้ริการบ้น cloud service 

ได้อย่า่งรวิดเร็วิ และมี่ประสิทุธภิาพื่ม่ากย่ิ�งขึ�น รวิม่ถึงในกรณี์ม่กีาร

เปลี�ย่นแปลงการใชื้้งาน application การติิดติั�ง application ใหม่่ 

การโย่กย้่าย่ application ไปยั่งระบ้บ้ cloud service อ้�น การแก้ไข 

upgrade โดย่ Cloud-Native Platforms จะสาม่ารถลดควิาม่ 

ซึ่ับ้ซึ่้อนในการด้แลบ้ำรุงรักษาระบ้บ้ application ขององค์การใน

ภาพื่รวิม่ได้
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• Composable Applications

Composable Applications ค้อ เทุคโนโลยี่ในการสร้าง 

application โดย่จะสาม่ารถแบ้่งการพื่ัฒนาออกเป็นส่วิน ๆ (fea-

ture) ได้อย่่างชัื้ดเจน ติาม่ควิาม่ต้ิองการของธุรกิจในขณ์ะนั�น ซึึ่�ง

จะทุำให้ง่าย่ติ่อการพื่ัฒนา เพื่ราะไม่่ติ้องคอย่รวิบ้รวิม่ feature ทุี�

หลากหลาย่เข้าไวิ้ด้วิย่กันใน application เดีย่วิ ซึ่ึ�งจะม่ีควิาม่ซึ่ับ้

ซึ่้อน และอาจส่งผู้ลกระทุบ้ระหวิ่าง feature โดย่ Composable 

Applications สาม่ารถนำ coding เดิม่กลับ้ม่าใช้ื้งานได้ใหม่่ใน 

application ติัวิอ้�น ๆ ทุี�ติ้องการใชื้้งาน feature นั�น ๆ ได้ ชื้่วิย่ให้

องค์การสาม่ารถปล่อย่ application สำหรับ้บ้ริการขององค์การ

ออกส้่ติลาดได้รวิดเร็วิม่ากย่ิ�งขึ�น สาม่ารถแก้ไขปัญหา หร้อติอบ้

โจทุย์่ทุางธุรกิจได้อย่า่งมี่ประสิทุธิภาพื่ สร้างควิาม่พึื่งพื่อใจแก่ผู้้้ใช้ื้

บ้ริการ

•	 Decision	Intelligence
Decision Intelligence ค้อ เทุคโนโลย่ีของระบ้บ้สนับ้สนุน

การติดัสนิใจ ทุี�นำเทุคโนโลยี่ augmented analytics, simulations 

และ AI ม่าผู้สานเข้าด้วิย่กัน เพื่้�อสร้างข้อม่้ล หร้อ model ทุี�ชื้่วิย่

สนับ้สนุนการติัดสินใจขององค์การให้ม่ีประสิทุธิภาพื่ม่ากย่ิ�งขึ�น

• Hyper automation

Hyper automation เป็นแนวิคิดในการผู้สานการทุำงาน

ของเทุคโนโลย่ีทุี�เกี�ย่วิข้องกับ้กระบ้วินการทุางธุรกิจ ให้สาม่ารถ

ดำเนนิการไดแ้บ้บ้อตัิโนม่ตัิ ิม่คีวิาม่ย่ด้หยุ่น่สง้สาม่ารถปรบั้เปลี�ย่น

ปริม่าณ์การใชื้้งาน และสาม่ารถทุำงานจากทุางไกลได้ (remote) 

ซึ่ึ�งจะชื้่วิย่เพื่ิ�ม่คุณ์ภาพื่ของผู้ลลัพื่ธ์  และเพื่ิ�ม่ควิาม่เร็วิของ

กระบ้วินการทุางธุรกิจขององค์การ

•	 AI	Engineering
AI Engineering ค้อ เทุคโนโลยี่ทุี�จะช่ื้วิย่ให้นักพัื่ฒนา 

application ขององค์การทุี�ขาดประสบ้การณ์์ด้านการพัื่ฒนา AI 

สาม่ารถพื่ัฒนา application ทุี�ทุำงานร่วิม่กับ้ AI ได้อย่่างรวิดเร็วิ 

ถ้กติ้อง ลดเวิลา และค่าใชื้้จ่าย่ในการพื่ัฒนา เสม่้อนม่ีผู้้้เชื้ี�ย่วิชื้าญ

ม่าแนะนำขั�นติอนกระบ้วินการทุี�จำเป็น ซึ่ึ�งจะชื้่วิย่ให้ application 

ม่คีณุ์ภาพื่ และสาม่ารถส่งม่อบ้ผู้ลลพัื่ธท์ุี�เปน็ประโย่ชื้น์แก่องค์การ

ได้

• Distributed Enterprises

Distributed Enterprises เป็นแนวิคิดทุี�วิ่าเม่้�อการทุำงาน

ไม่่จำเป็นติ้องทุำทุี� on site เทุ่านั�น ด้วิย่สถานการณ์์ปัจจุบ้ันการ

ทุำงานจากระย่ะไกลเป็นติัวิเล้อกทุี�ถ้กใชื้้ม่ากขึ�น และย่ังสาม่ารถ

ใชื้้ได้อย่่างมี่ประสิทุธิภาพื่ องค์การจึงจำเป็นต้ิองให้ควิาม่สำคัญ 

และเพื่ิ�ม่ประสิทุธิภาพื่ให้กับ้เทุคโนโลย่ีทุี�จะช่ื้วิย่สนับ้สนุนการ

ทุำงานแบ้บ้ online เพื่้�อให้พื่นักงาน เจ้าหน้าทีุ� ล้กค้า หร้อ ค้่ค้า 

ไดร้บั้ประสบ้การณ์ก์ารทุำงานทุี�ดยี่ิ�งขึ�น ซึ่ึ�งจะนำไปส้ผู่้ลลพัื่ธ์ทุี�ดตีิอ่

องค์การ

• Total Experience

Total Experience เป็นแนวิคิดในการบ้ริหารจัดการ

ประสบ้การณ์ที์ุ�ม่กีบั้องคก์ารในแบ้บ้องคร์วิม่ ซึ่ึ�งจะเปน็การประสาน

ประสบ้การณ์์ในแง่มุ่ม่ติ่าง ๆ ของผู้้้ทุี�เกี�ย่วิข้องกับ้องค์การ ทุั�งของ

พื่นักงาน เจ้าหน้าทุี� ล้กค้า และค้่ค้า รวิม่ไปถึงเร้�องควิาม่เชื้้�อม่ั�น 

ควิาม่พื่งึพื่อใจ ควิาม่ภกัดีในองคก์าร นำม่าพื่จิารณ์า และวิเิคราะห์

ร่วิม่กัน เพื่้�อใชื้้กำหนดกลยุ่ทุธ์ในการขับ้เคล้�อนองค์การให้เติิบ้โติ

อย่่างย่ั�งย่้น

• Autonomic Systems

Autonomic Systems คอ้ ระบ้บ้อตัิโนม่ตัิทิุี�สาม่ารถปรบั้ติวัิ 

และเรีย่นร้้ได้แบ้บ้ real-time โดย่จะเป็นทัุ�งระบ้บ้แบ้บ้กาย่ภาพื่ 

และ software ทุี�สาม่ารถติอบ้รบั้ควิาม่ต้ิองการในสถานการณ์์ต่ิาง ๆ  

ได้ ชื้ว่ิย่เพื่ิ�ม่ประสทิุธภิาพื่การทุำงาน และสาม่ารถใชื้ใ้นการปอ้งกนั

การโจม่ตีิจากผู้้้ไม่่พื่ึงประสงค์ได้ โดย่ทุี�ไม่่ติ้องม่ีเจ้าหน้าทุี�ม่าคอย่

เฝ่้าระวิัง และจัดการ

•	 Generative	AI
Generative AI ค้อเทุคโนโลย่ีทีุ�สาม่ารถเรีย่นร้้จากข้อม่้ล 

ทุี�ม่ีอย่้่ และสร้างสรรค์นวิัติกรรม่ใหม่่ได้ โดย่ไม่่ซึ่�ำซึ่้อนกับ้ของเดิม่ 

สาม่ารถสร้างเน้�อหาใหม่่ ๆ ได้ อาทุิ video content หร้อชื้่วิย่เพื่ิ�ม่

ควิาม่เร็วิในการวิิจัย่ และการพื่ัฒนาในเร้�องติ่าง ๆ ติั�งแติ่ย่า และ

เวิชื้ภัณ์ฑ์์จนถึงการสร้างผู้ลิติภัณ์ฑ์์

จากแนวิโน้ม่ของเทุคโนโลย่ีสารสนเทุศในปี 2022 ข้างติ้น 

Gartner ให้ควิาม่เห็นเพื่ิ�ม่เติิม่วิ่าองค์การติ่าง ๆ ควิรม่ีการพื่ัฒนา

อย่่างต่ิอเน้�องติาม่แนวิโน้ม่ของเทุคโนโลยี่ บ้นพื่้�นฐานของควิาม่

จำเป็น และควิาม่เหม่าะสม่ โดย่เทุคโนโลย่ีใหม่่ ๆ จะชื้่วิย่ผู้ลักดัน

องค์การให้ก้าวิหน้า สาม่ารถสร้างรากฐานด้าน IT ทุี�ม่ั�นคงให้กับ้

องค์การ ซึ่ึ�งการใชื้้งานเทุคโนโลย่ีอย่่างติ่อเน้�องจะชื้่วิย่สร้างควิาม่

เชื้้�อม่ั�น และควิาม่เข้าใจในการใชื้้งานเทุคโนโลย่ีให้กับ้องค์การจน

สาม่ารถปรับ้เปลี�ย่นขนาดโครงสร้าง IT ได้ติาม่ทีุ�ติ้องการ นำพื่า

องค์การไปส้่การเป็น digitalization เกิดการสร้าง application 

ภาย่ในองค์การ เพื่้�อลดขั�นติอน และเพื่ิ�ม่ประสิทุธิภาพื่การทุำงาน 

การให้บ้ริการ นำไปส้่การใชื้้งาน AI และระบ้บ้งานอัติโนม่ัติิ 

นอกจากนี� ย่ังส่งผู้ลให้องค์การก้าวิเข้าไปเป็นผู้้้แข่งขันทุี�ม่ี

สม่รรถนะสง้ในติลาด รวิม่ถึงเป็นการเพื่ิ�ม่คุณ์ค่าให้กบั้องค์การ และ

ธุรกิจในอนาคติ


