ความสาเร็จของคลาวด์ คอมพิวติง้
ก ับการรวมคน กระบวนการ และเทคโนโลยี ทีส
่ มบูรณ์แบบ
คลาวด์ คอมพิ ว ติ ง้ ได้ เ ปลี่ ยนโฉมจากการเป็ นเพี ย งค าสุดฮิ ต กลายเป็ น
องค์ประกอบด้ านกลยุทธ์ ที่สาคัญของธุรกิจทุกภาคส่วน ก้ าวต่อไปของผู้ตัดสินใจ
ด้ านไอที คือการสืบค้ นข้ อมูลที่เพิ่มจานวนอย่างรวดเร็ วเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สดุ
โดยให้ ความสาคัญกับภาพรวมทุกด้ านภายในองค์ กร ไม่ใช่ด้านไอทีเพียงด้ านเดี ยว
การกาหนดและสร้ างการใช้ งานคลาวด์ ที่สมบูรณ์ อย่ างมีป ระสิทธิ ภาพ (แบบไพร
เวท แบบพับบลิค หรื อแบบไฮบริ ด) สามารถนาสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยรวมให้
เกิดการส่งมอบผลิตภัณฑ์-ให้ บริ การที่รวดเร็วและลดค่าใช้ จ่ายด้ านไอที

ก้ าวอย่ างมั่นใจสู่ระบบคลาวด์
การใช้ งานคลาวด์พฒ
ั นาไปสูโ่ ครงสร้ างพื ้นฐานแบบไฮบริ ด
มากขึน้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยิ่ ง ไปกว่ า นัน้ การขยายตั ว ของโครงสร้ าง

ภาระงานแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึง ค่ า ใช้ จ่ า ย ความเสี่ยง และ
ประสิทธิภาพการทางาน

ค้ นหาสมดุลที่ใช่ : คน กระบวนการ และเทคโนโลยี

พื น้ ฐานที่ แ ตกต่ า งกัน การสนับ สนุ น สภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ้ ูค้า หลาย
รายการเชื่อมระบบการขับเคลื่อ นธุรกิจ ที่มีอ ยู่ไปยัง โลกของไฮบริ ด

การเปลีย่ นแปลงรูปแบบไอทีของบริษัทที่ใช้ อยู่ในปั จ จุบัน สู่
รูปแบบไฮบริดคลาวด์ไม่ใช่เป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี

คลาวด์ ล้ ว นต้ องการวิ ธี ก ารแบบเปิ ด เช่ น ระบบโอเพ่ น ซอร์ ส
เหมือนกับพับบลิคคลาวด์ ชั ้นน าต่ างๆ แต่ภายในกรอบการท างาน

เท่ า นั น้ เพราะการเปลี่ ย นเพี ย งแค่ เ ทคโนโลยี จ ะท าให้ การ
เปลี่ยนแปลงยากขึ ้นและได้ รับประโยชน์ ยากยิ่งขึ ้น สาหรับวิธีการที่

แบบเปิ ดกว้ างและแบบไฮบริดนี ้ ยังต้ องคานึงถึงความต้ องการเฉพาะ
ด้ านของธุรกิจแต่ละรายด้ วย
การใช้ ระบบคลาวด์ ตอบโจทย์ ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ
เฉพาะด้ าน สอดคล้ องกับข้ อจากัดด้ านกฎระเบียบ และเกิดประโยชน์

ถูกต้ องและทาให้ ได้ ประโยชน์ ตามที่ตั ้งไว้ ขนาดหรือจุดมุ่งหมายของ
องค์กรไม่ใช่ประเด็น แต่สงิ่ สาคัญคือการสร้ างสมดุลที่แท้ จริ งระหว่ าง
คน กระบวนการ และเทคโนโลยี

สู ง สุ ด ทั ง้ ในเรื่ อ งของการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะคน ค่ า ใช้ จ่ า ย
ข้ อกาหนดด้ านความเสี่ยง ช่วยให้ ความรวดเร็ วในการตอบสนองต่อ
ตลาดเพิ่มขึ ้น ความสามารถในการปรับขนาดที่เกือบจะไร้ ข้อ จ ากัด
ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย เพิ่ ม การเข้ าถึ ง และลดความเสี่ ย งในการ
ดาเนินงาน
นอกจากเทคโนโลยี ค ลาวด์ จะมี ค วามยื ด หยุ่ น มี
ประสิทธิ ภาพ และมีความสามารถในการปรั บขนาดแล้ ว คลาวด์ ยัง
เพิ่มความท้ าทายในการสร้ างระบบการทางานที่เพิ่มศักยภาพถึงขีด
สุดให้ ธุรกิจ องค์ กรต้ องศึกษาธุ รกิ จของตนเองอย่ างละเอี ยดถี่ ถ้ว น
เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้ คลาวด์ ที่จดุ ไหน และจะใช้ คลาวด์ ประเภทไหน
จึงจะเหมาะสมที่สดุ กับระบบไอทีที่ มีอยู่ โดยอ้ างอิงจากข้ อกาหนด

คน
ลักษณะของเทคโนโลยีที่เ ปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว และ
ความจาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยีเพื่อขับเคลือ่ นมูลค่าธุรกิจ ทาให้ ธุรกิจ
ส่วนใหญ่เกิดความลังเลเมื่อพูดถึงเรื่องภายในและพนักงานด้ านไอที
หนึ่งในปั ญหาดังกล่าวคือพนักงานที่มีประสบการณ์ จานวนมากนั ้น

ไม่ใช่ทกุ คนที่มีความรู้เกี่ยวกับขั ้นตอนธุรกิจแนวใหม่ โครงสร้ าง การ

ปรับปรุ งขั ้นตอนก่อนที่จะปรับไปใช้ ระบบคลาวด์ เสียแต่เนิ่นๆ จะทา

ออกแบบ และทักษะการปรับใช้ ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบคลาวด์
ปั ญหานี ้สามารถแก้ ไขได้ ด้วยโซลูชั่นที่กระตุ้นความสนใจ
ในการท างานร่ ว มกั บ ลู ก ค้ าโดยการมี ส่ ว นร่ ว มบนพื น้ ฐานของ

ให้ องค์กรมัน่ ใจว่าระบบคลาวด์จะเพิ่มศักยภาพให้ กบั องค์กรได้ อย่ าง
เต็มที่
เทคโนโลยี
มีตัวเลือกด้ านเทคโนโลยีจ านวนมากเพื่อปรับไปใช้ ระบบ

ความสามารถในการส่งมอบ การมีส่วนร่ วมเหล่านี ้ทาให้ เกิดการใช้
งานโปรเจคที่ มี รู ปแบบธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ที่ ใ หม่ ก ว่ า ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ช้ กระบวนการที่ จั ดให้ มี พี่ เ ลี ย้ งเข้ า มาดู แ ล เพื่ อ
ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาบุคลากรภายใน ซึง่ จะทาให้ พนักงานที่ดูแล

คลาวด์ โซลูชั่นที่เหมาะสมขึ ้นอยู่กับเป้าหมายและความท้ าทายของ

ลูกค้ านั ้นๆ พร้ อมทางานบนโครงสร้ างพื ้นฐานคลาวด์ที่สร้ างขึ ้นใหม่

ให้ องค์ กรจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานไฮบริ ดคลาวด์ ที่ ห ลากหลายได้

แต่ละองค์ กร องค์ กรต้ องใช้ ผลิตภั ณฑ์ โอเพ่น ซอร์ สที่ป ลอดภั ยเพื่ อ
สร้ างโซลูชนั่ คลาวด์ของตนเอง นอกจากนี ้ เทคโนโลยีเฉพาะทางช่ วย
องค์ กรสามารถขับ เคลื่อ นและปรั บ ขนาดการใช้ ง านระบบคลาวด์
หลายระบบได้ รวดเร็วตามความต้ องการของธุรกิจที่เพิ่มขึ ้น
สร้ างกลยุทธ์ และการใช้ งานคลาวด์
การเดินหน้ าสู่ระบบคลาวด์ เกี่ ยวข้ องกับเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ
บริ การและรู ป แบบการใช้ งานใหม่ ๆ และชุดทักษะด้ า นไอที แ ละ
กระบวนการใหม่ องค์ กรที่ เ ริ่ ม เดิ นหน้ า สู่การใช้ ง านคลาวด์ โดยไม่
เข้ า ใจเป้ าหมายอย่ า งถ่ อ งแท้ มักจะประสบความล้ ม เหลวในที่ สุด

กระบวนการ
หลักสาคัญของหน่ ว ยงานไอที ใ นองค์ ก รส่ ว นใหญ่ คื อ มี
ความเข้ มงวด เต็มไปด้ วยขั ้นตอนมากมาย ซึง่ ทาให้ โครงสร้ างองค์ กร
เป็ นสิ่ ง ที่ ย ากมากขึน้ การเข้ าสู่ร ะบบคลาวด์ จ ะท าให้ โ ครงสร้ าง
พื ้นฐานเป็ นเรื่ องง่าย องค์ กรจะต้ องวางพื ้นฐานการกากับ ดูแ ลและ
กระบวนการที่เหมาะสม ไม่เช่นนั ้นโครงสร้ า งพื ้นฐานจะยิ่งซั บ ซ้ อ น
และไม่สามารถจัดการได้
องค์ กรจาเป็ นต้ องมีระบบการจัดการที่คล่องตัวมากขึ ้น มี
ความร่ วมมือซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม หลายองค์ กรใช้ waterfall
model เป็ นตัว ก าหนดในการจัดซื อ้ ระบบต่ า งๆ ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ถึง
ความไม่ยืดหยุ่นอย่างมากในการตอบสนองความต้ องการของธุรกิจที่
ก าลัง เปลี่ยนแปลง และท าให้ การส่ง มอบผลิตภั ณฑ์ ล่า ช้ า แม้ ว่ า
ขั ้นตอนที่เข้ มงวดเป็ นสิ่ง จ าเป็ น โดยเฉพาะเมื่อ เกี่ ยวข้ องกับ ความ
ปลอดภัย แต่การใช้ รูปแบบคลาวด์ เพื่อทาให้ การจัดการแพลตฟอร์ ม
เป็ นไปโดยอัตโนมัติก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์ กรในการส่ง
มอบได้ อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องมากขึ ้น การให้ ความสาคัญกับการ

ดังนั ้น ในการกาหนดกลยุทธ์ คลาวด์ที่ชัดเจน เราจาเป็ นต้ องคานึง ถึง
ปั จจัยหลายๆ อย่าง ซึง่ รวมถึงผลกระทบที่จะตามมาของการใช้ ระบบ
คลาวด์ ใ นธุ รกิ จ แอพพลิเ คชั่น ที่ สามารถย้ ายไปยั ง ระบบคลาวด์
วิ ธี การรั กษาความปลอดภั ยและการปฏิ บัติตามนโยบายในระบบ
คลาวด์ และเลือกรูปแบบคลาวด์ที่เหมาะสมที่สดุ

