ิ ธิภาพ
4 แนวทางให้องค์กรก้าวสูโ่ ลกของคลาวด์อย่างมีประสท

ั เลยว่า เราเข ้าสูย
่ ค
ไม่ต ้องสงสย
ุ คลาวด์แล ้วจริงๆ ดังจะเห็นได ้จากการทีอ
่ งค์กรทั่ว
้ อกาลังจะใชระบบคลาวด์
้
โลกใชหรื
กันถ ้วนหน ้า โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจในกลุม
่ Fortune
500 ต่างก ้าวไปสูร่ ะบบคลาวด์กันถ ้วนหน ้าแล ้ว
การ์ ทเนอร์ คาดการณ์ ว่าภายในสามปี ข้ างหน้ าเกือบครึ่ ง

องค์กรต่างๆ จาเป็ นต้ องมีการทางานประสานกันทั ้งองค์กรเพื่อขจัด

ของบริ ษัทขนาดใหญ่ ทั ้งหมดจะใช้ ระบบไฮบริ ดคลาวด์ การใช้ งาน
ระบบคลาวด์ ที่เพิ่มขึ ้นไม่ใช่เรื่ องแปลก เพราะคลาวด์ โดดเด่นด้ วย

ความท้ าทายเหล่านี ้
ในขณะที่เส้ นทางสู่การนาระบบคลาวด์ มาใช้ อาจเป็ นสิ่งท้ า

ประสิทธิ ภาพ ช่วยประหยัดค่าใช้ จ่าย และมีความยืดหยุ่นในการ

ทายสาหรับบางองค์ กร นี่คือสี่แนวทางที่หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บ ริ ห าร

ปรั บ ขนาดการท างาน เช่ น เดี ยวกับ การที่ องค์ กรใหญ่ ๆ หัน มาใช้
คลาวด์ ใ นการท างานในทุกส่ว นขององค์ กร อย่ า งไรก็ ตาม การ
เดิ น ทางสู่ ค ลาวด์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ โรยด้ วยกลี บ กุ ห ลาบ องค์ ก รต่ า งๆ

ฝ่ ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) ควรทราบเพื่อทาให้ กระบวนการเดินทางสู่
การใช้ งานคลาวด์เป็ นไปอย่างราบรื่นที่สดุ

จาเป็ นต้ องก้ าวสูข่ ั ้นตอนที่ทาให้ การเคลือ่ นย้ ายการทางานต่างๆ ไป

1. รู้ ว่าองค์ กรต้ องการอะไรจากการนาคลาวด์ มาใช้
องค์ กรของเราจะต้ อ งเริ่ ม น าระบบคลาวด์ ม าใช้ งานแล้ ว

ยังคลาวด์เป็ นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบ
ข้ อ มู ล จ า ก “2013 TheInfoPro Cloud Computing
Study” ซึ่ง รวบรวมจากงานวิ จัย 451 รายการ พบว่ า ร้ อยละ 83
ขององค์ กรในทวีปอเมริ กาเหนือและยุโ รปให้ ข้อมูลว่า พวกเขาได้
เผชิ ญกับ “อุป สรรคสาคัญ ” ในการเคลื่อ นย้ า ยการท างานไปสู่
คลาวด์ คอมพิวติ ้ง ซึ่งเพิ่มขึ ้น 9 เปอร์ เซ็นต์ จากผลวิจัยปี ที่ผ่านมา
ผลวิจยั อย่างหนึง่ ที่น่าสนใจคือ จริงๆ แล้ วอุปสรรคด้ านเทคนิคไอที
ต่างๆ ลดลง แต่ในขณะเดียวกันความท้ าทายในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับ
ไอทีกลับมากขึน้ เช่น “คน กระบวนการท างาน การเมืองภายใน
องค์ กร และปั ญหาอื่ น ๆ ภายในองค์ กร” ซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า

เพราะองค์กรอื่นๆ ก็ทากัน ไม่น่าจะเป็ นเหตุผลที่ดีสาหรับองค์ กรใน
การตัดสินใจใช้ คลาวด์

ทุกองค์ กรมี ความแตกต่ า งกัน และคลาวด์ สามารถสร้ าง

ห นึ่ ง ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง เมื่ อ จะ ใช้ ระ บบ คลาวด์ แ ม้ คลา ว ด์ มี

ประโยชน์อย่างมีนยั สาคัญให้ กบั ทุกองค์ กรได้ สิง่ สาคัญคือคุณต้ อ ง

ประสิทธิ ภาพมากขึ ้นแต่ก็อ าจเกิดปั ญหาข้ อมูลรั่วไหลได้ อย่างไรก็

รู้ ให้ ได้ ว่าความต้ องการของธุรกิจหลักขององค์ กรคุณคืออะไร และ
จะใช้ เ ทคโนโลยี คลาวด์ กับส่ว นไหนบ้ า ง ซี ไ อโอต้ อ งมี ความคิดที่
ชัดเจนว่าจะใช้ คลาวด์ทาอะไรได้ และทาอะไรไม่ได้ รวมทั ้งควรดึง ผู้

ตามการมีมาตรการที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงต่า งๆ ได้ ผ้ ู
ให้ บ ริ การคลาวด์ ต ระหนั กถึ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย และได้ เสริ ม
บริ ก ารต่ า งๆ ของพวกเขาให้ แข็ ง แกร่ ง ขึ น้ เพื่ อ ให้ ลูก ค้ าได้ รั บ

มีส่วนเกี่ยวข้ องทั ้งหมดเข้ ามาร่ วมกระบวนการตัดสินใจในขั ้นตอน

ผลกระทบน้ อยลง แต่องค์ กรก็ยังต้ องใช้ ความพยายามของตัวเอง

ต่างๆ เพื่อบริ หารจัดการความคาดหวังของทุกคน และให้ ทุกคนมี
ข้ อมูลตรงกัน รับรู้เหมือนๆ กัน

ด้ วยเหมือนกัน นโยบายความปลอดภัยด้ านไอทีควรครอบคลุมถึง
ระบบคลาวด์ ด้วย และให้ ทีมไอทีได้ เข้ ามาร่วมทางานเพื่อพิจารณา
วิเคราะห์ และแก้ ไขความเสี่ยงที่อ งค์ กรอาจเผชิ ญในขณะที่ กาลัง
ย้ ายไปใช้ งานระบบคลาวด์
4. สรรหาคนให้ เหมาะกับงาน
บ า ง ที ก็ ดู น่ า เ ชื่ อ ว่ าอ ง ค์ ก ร ข อ งคุ ณ มี พ นั ก ง า น ที่ มี

2. เลือกแพลตฟอร์ มคลาวด์ ท่ เี หมาะสม
คลาวด์ มี ท างเลือ กให้ คุณ มากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น ไฮบริ ด
คลาวด์ คลาวด์สาธารณะ หรือไพรเวทคลาวด์ เพียงแค่คณ
ุ ต้ องรู้ ว่ า
คุณจะ “เลือกใช้ ระบบคลาวด์แบบใด”
คาถามว่า บริษัทฯ เราควร “เลือกใช้ คลาวด์แบบใด” ควรเป็ น
หนึ่งในหลายๆ คาถามที่คุณต้ องตอบให้ ได้ ในขั ้นตอนแรก คลาวด์
แต่ละประเภทมีข้อดีที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การเลือกใช้ รูปแบบ
คลาวด์ ที่ เ หมาะกั บ องค์ ก รคุ ณ มากที่ สุ ด ขึ น้ อยู่ กั บ ขนาดและ
ลักษณะการดาเนินงานขององค์ กรด้ วยสิ่งที่ ต้องพิ จารณาในส่ว น
ขององค์ กร เช่ น บริ ษั ท ของคุณมี การเติ บ โตและขยายตัว อย่ า ง
รวดเร็วจนเป็ นปั ญหาหรือเปล่า คุณกาลังมองหาความสะดวกและ
ความง่ายในการใช้ งานใช่หรือไม่ หรือคุณมีความกังวลมากเกี่ ยวกับ
อานาจในการควบคุมและกากับดูแลหรือเปล่า คุณต้ องแน่ใจว่าคุณ
กาลังมองหาอะไรก่อนที่จะลงมือเคลือ่ นย้ ายไปยังระบบคลาวด์
3. พิจารณาด้ านความปลอดภัยอย่ างจริ งจัง
การที่ ธุ รกิ จ ต่ า งๆ มี การปรั บ เปลี่ยนเป็ นระบบดิ จิ ตอลเพิ่ม
มากขึ ้น ทาให้ ความปลอดภัยมีความสาคัญมากขึ ้น และเป็ นปั จจัย

ความสามารถที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการสนับสนุนการใช้ งานคลาวด์ อ ยู่
แล้ ว แต่การที่องค์กรตัดสินใจไปใช้ คลาวด์เป็ นงานที่ซบั ซ้ อน ซึง่ คุณ
ไม่สามารถพึง่ พาพนักงานไอทีทวั่ ไปให้ เป็ นผู้นากระบวนการได้ การ
เพิ่มขึ ้นของคลาวด์ คอมพิวติ ้งเป็ นการชี ้ให้ เห็นว่ าปั จจุบันมีผ้ ูไ ด้ รับ
การรับรองอย่ า งเป็ นทางการและมี คุณสมบัติที่ จะแก้ ปั ญหาด้ า น
เทคโนโลยีได้ ดังนั ้นคุณต้ องมั่นใจว่าคุณมีผ้ เู ชี่ยวชาญเหล่านี ้ไว้ ใน
ทีมงาน ไม่ว่าเขาจะเป็ นพนักงานขององค์ กรหรื อเป็ นผู้เชี่ ยวชาญ
จากภายนอกก็ตาม
การมี บุ ค ลากรที่ เ หมาะสมอยู่ ใ นที ม งาน จะท าให้ คุ ณ
สามารถวางแผนย้ ายไปสู่ระบบคลาวด์ได้ อย่างไร้ ข้อกังวล

