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บทนํา: การดจิไิทซเ์ป็นสิง่ทีจํ่าเป็นสําหรบัธุรกจิ 

การปฏริปูระบบดจิติอลไมใ่ชเ่ทคโนโลยแีละผลติภณัฑ ์แตเ่ป็นปรัชญาสาํหรับการใช ้
สนิทรัพยร์ะบบดจิติอลเพือ่เปลีย่นแปลงวธิกีารดําเนนิงานขององคก์ร การปฏริูประบบดจิติอล
เกีย่วขอ้งกบัการจัดแนวทางเทคโนโลยใีหมแ่ละการปรับเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิเพือ่
การมสีว่นร่วมของพนักงาน ลกูคา้ และองคป์ระกอบอืน่ๆ ขององคก์รแบบขยายทีด่ยี ิง่ข ึน้ 
การปฏริปูระบบดจิติอลพัฒนาประสทิธภิาพในการทํางานและเขา้ถงึองคก์รอยา่งมนัียสําคัญ 
และเป็นผูนํ้าทีม่คีวามสาํคัญสงูสดุในดา้น IT และผูนํ้าทางธุรกจิทั่วโลก 

การดจิไิทซก์าํลังปรับรปูแบบภมูทัศน์ของธรุกจิใหมใ่นอตัราทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น การ
กระจายตัวของธรุกจิทีก่อ่ตัง้ขึน้มาใชเ้วลานานหลายทศวรรษ แตอ่งคก์รดจิติอลโดยกาํเนดิ
เชน่ Uber, Google และ Amazon กลบักระจายตลาดของตนเองออกไปเรือ่ยๆ โดยใชเ้วลา
นอ้ยกวา่ 10 ปี การปฏริปูระบบดจิติอลสรา้งผูช้นะและผูแ้พร้ายใหม่ๆ  ดว้ยความรวดเร็วยิง่
กวา่ทีเ่คยเกดิขึน้มากอ่น การจัดแสดงขอ้มลูที ่1 แสดงใหเ้ห็นวา่ในปี 1960 ธุรกจิโดยเฉลีย่
ยังคงอยูบ่นดชันี S&P 500 เป็นเวลา 50 ถงึ 60 ปี และในปี 1980 อตัราความเปลีย่นแปลง
ลดลงครึง่หนึ่ง โดยยดึตามแนวโนม้เหลา่นี้เป็นหลัก ในปี 2025 มกีารคาดการณ์วา่ธุรกจิ
ตา่งๆ จะอยูใ่นดชันีโดยเฉลีย่ 12 ปีเทา่นัน้ ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทางเศรษฐกจินี้ 
ZK Research คาดการณ์วา่ 75% ของดัชนีจะเปลีย่นไปในอกี 10 ปีขา้งหนา้ ผูนํ้าตลาดราย
ใหม่ๆ  จะเกดิขึน้มา และองคก์รทีก่อ่ตัง้ขึน้มาแลว้จะตอ้งตอ่สูเ้พือ่ความอยูร่อด 

การจดัแสดงขอ้มลูที ่1: การปฏริปูระบบดจิติอลเรง่อตัราความเปลีย่นแปลงทาง
ธุรกจิ 

แหลง่ทีม่าของขอ้มูล: Innosight, Richard N. Foster, Standard & Poor’s 
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ZK Research สมัภาษณ์องคก์รตา่งๆ ประมาณ 100 แหง่ที่
มคีวามพยายามในการดําเนนิการเชงิรุกตามกลยทุธก์าร
ปฏริปูระบบดจิติอลในอตัราทีห่ลากหลายและระดบั
ความสาํเร็จทีแ่ตกตา่งกนั ธุรกจิเชงิรกุกําลังปฏริปูองคก์ร
ทัง้หมด ในขณะทีธ่รุกจิอืน่ๆ ทีม่รีปูแบบเกา่เปลีย่นแปลง
เพยีงเล็กนอ้ยและยงัยดึถอืนโยบายในแนวเดมิ ZK 
Research ร่างขอ้สรปุหนึ่งขอ้ทีส่ําคญัขึน้มาโดยยดึตามการ
สมัภาษณ์ผูนํ้าทางธุรกจิและ IT หลายรายแบบตวัตอ่ตัว: 
บรษัิททีป่ระสบความสําเร็จสว่นใหญจั่บคูก่บัผูนํ้าของ
องคก์รทีแ่ข็งแกรง่ซึง่มคีวามคดิรเิริม่เกีย่วกบัระบบดจิติอล
และสรา้งการดจิไิทซร์ะดับสงู ยิง่องคก์รใชง้านระบบดจิติอล
มากเท่าไหร ่ยิง่มแีนวโนม้มากเทา่นัน้ทีอ่งคก์รจะทิง้ห่าง
องคก์รทีอ่ยูใ่นระดับเดยีวกนัและกลายเป็นผูนํ้าใน
อตุสาหกรรมของตน ขอ้พสิจูน์ของขอ้สรปุน้ีมาจากหนังสอื
ระบบดจิติอลชัน้นํา: Turning Technology into Business 
Transformation โดย George Westerman, Didier 
Bonnet และ Andrew McAfee ซึง่พบวา่องคก์รที่
เชีย่วชาญในการปฏริูประบบดจิติอลจะไดร้บัผลกาํไรมากขึน้ 
26% 

ธรุกจิทีเ่ลอืกนําการดจิไิทซม์าใชง้านจะตระหนักถงึ
ผลประโยชน์ทางธุรกจิทีม่ากมาย รวมถงึผลประโยชน์ตา่งๆ 
ตอ่ไปนี้: 

• การเก็บเกีย่วโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  : การดจิิ
ไทซช์ว่ยใหอ้งคก์รสามารถเคลือ่นทีไ่ปไดร้วดเร็วยิง่กวา่
ทีเ่คย เมือ่มโีอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  เกดิขึน้: องคก์ร
ทีม่รีะบบดจิติอลในระดบัสงูสามารถเขา้ใจความ
เปลีย่นแปลงไดเ้ร็วกวา่คูแ่ขง่ 

• ประสบการณ์ของลกูคา้ทีพ่ฒันาแลว้: การดจิไิทซ์
ขยายแงม่มุตา่งๆ ในการเดนิทางของลกูคา้และสามารถ
ปรับแตง่ประสบการณ์ใหม้ลีักษณะเฉพาะสว่นบคุคลได ้
ประสบการณ์ทีพั่ฒนาแลว้นี้เป็นกญุแจสําคญัไปสูก่าร
เอาชนะ การเก็บรักษา และการเจรญิเตบิโตของลกูคา้—
ซึง่เป็นสิง่สาํคญัตอ่ความสําเร็จในระยะยาวของธุรกจิใน
ยคุทีม่กีารแขง่ขนัสงูน้ี 

• การดําเนนิธุรกจิทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุใหม้ ี
ประสทิธภิาพ: การดจิไิทซส์ามารถปรับปรงุ
กระบวนการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้โดยการ
กาํจัดภาวะแฝงของบคุคลออกไปผา่นการดําเนนิงาน
ดว้ยระบบอตัโนมัต ิการดําเนนิงานทีไ่ดรั้บการปรับปรุง
ใหม้ปีระสทิธภิาพจะลดคา่ใชจ้่ายในการปฏบิตังิานและ
ชว่ยใหพ้นักงานทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

• การขยายการเขา้ถงึบรษิทั: เทคโนโลยดีจิติอลชว่ย
ใหธ้รุกจิสามารถจัดการและใชป้ระโยชน์จากรูปแบบ
ทัง้หมดของชอ่งทางระบบดจิติอลและจุดทีล่กูคา้
สามารถสมัผัสกบับรกิารได ้องคก์รสามารถใชช้อ่งทาง
ใหม่ๆ  เหลา่นี้ในการเขา้ถงึลกูคา้ไดม้ากขึน้ในสถานที่
ตา่งๆ มากมายทั่วโลก 

ประเด็นสําคญัสาํหรับการปฏริูประบบดจิติอลคอืความเร็ว 
เนื่องจากธรุกจิตอ้งสามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่
กวา่ทีเ่คย ในทุกวนันี้ การเปลีย่นเป็นองคก์รระบบดจิติอล
จะตอ้งมผีูนํ้าทางธรุกจิและ IT ทกุรปูแบบทีม่คีวามคดิรเิริม่
อยา่งมาก เนื่องจากความสาํเร็จระยะยาวนัน้ขึน้อยูก่บัสิง่นี้ 
เทคโนโลยเีป็นตวันําการรเิริม่ใชง้านระบบดจิติอล แต่
จํานวนนัยสาํคญัของ CEO ทีม่คีวามเขา้ใจในเรือ่ง

เทคโนโลยนัีน้กลับเป็นชอ่งโหวห่ลกัสําหรับองคค์ก์รของ
ตน Annual Global CEO Survey ครัง้ที ่18 ซึง่ดําเนนิการ
โดย PwC ในปี 2015 พบวา่ 58% ของ CEO ไดแ้สดง
ความวติกกงัวลเกีย่วกับการไม่สามารถเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยขีองตนเองไดร้วดเร็วเพยีงพอเพือ่ใหทั้นกบั
คูแ่ขง่ ZK Research คาดการณ์วา่ในปี 2015 ภาคธุรกจิใช ้
จา่ยเงนิ 12 พนัลา้นดอลลารใ์นดา้นเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่
ระดับความคลอ่งตัวดา้น IT และววิัฒนาการไปสูอ่งคก์ร
ดจิติอล อยา่งไรกต็าม เครอืขา่ยกย็ังไมไ่ดรั้บการพัฒนา 
หากองคก์รตอ้งการควบคมุศกัยภาพของการดจิไิทซ ์ถงึ
เวลาแลว้ทีต่อ้งเริม่พัฒนาเครอืขา่ย 

สว่นที ่II: ความสมัพนัธใ์นการเจรญิเตบิโต
ของระบบเครอืขา่ยสําหรบัการปฏริปูระบบ
ดจิติอล 
สาํหรับบรษัิททีต่อ้งการพัฒนาไปสูอ่งคก์รดจิติอล ผูนํ้าดา้น 
IT และธุรกจิตอ้งสรา้งรูปแบบความรว่มมอืทีแ่น่นแฟ้น ใน
ปัจจบุนันี้ การดจิไิทซส์ามารถเกดิขึน้ได ้เนื่องจาก
เทคโนโลยหีลายดา้นเจรญิเตบิโตอยา่งเต็มทีแ่ละรว่มมอืกนั 
เป็นการสรา้งสถานการณ์ “พายทุีส่มบรูณ์แบบ” ขึน้มา: 

• อุปกรณ์เคลือ่นที:่ ววิัฒนาการไคลเอนตเ์พิม่ขึน้อยา่ง
มากมายในชว่งครึง่ทศวรรษทีผ่่านมา สิง่ทีค่รัง้หนึง่เคย
เป็นเรือ่งทีไ่มน่่าจะทําไดบ้นอุปกรณ์เคลือ่นทีก่ลายเป็น
เรือ่งปกตไิปแลว้ในปัจจบุนันี้ การเรยีกดเูว็บ การใชง้าน
โทรศัพทโ์ดยผ่าน IP อนิเตอรเ์น็ต การประชมุผ่านวดิโีอ 
และการสตรมีมิง่สือ่เป็นเรือ่งทั่วไปทีเ่กดิขึน้ทกุวนับน
อปุกรณ์เคลือ่นที ่เนื่องจากววิัฒนาการของสมารท์โฟน 
แทบเล็ต และแล็ปทอปสําหรับทอ่งเว็บทีด่ทีีส่ดุ 

• การประมวลผลระบบคลาวด:์ ตวัจัดการระบบ IT ได ้
ทําการทดลองเกีย่วกบัการประมวลผลระบบคลาวดม์า
เป็นระยะเวลาหลายปีแลว้ ในทุกวนันี้ การฝึกปฏบิตัทิีด่ ี
ทีส่ดุอยา่งเพยีงพอทีม่อียูช่ว่ยใหผู้ป้ระกอบการสามารถ
เปลีย่นสว่นสําคญัของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น IT ของตน
ไปสูบ่รกิารระบบคลาวดห์รอืเพือ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
ระบบคลาวดภ์ายในได ้

• การวเิคราะหแ์ละแพลตฟอรม์บิก๊ดาตา้: องคก์ร
ดจิติอลสรา้งขอ้มูลมหาศาล ซึง่สามารถรวบรวม จัดทํา 
และวเิคราะหเ์พือ่เปิดเผยขอ้มูลเชงิลกึเกีย่วกบัธุรกจิ
ใหม่ๆ  ได ้ในอดตี แพลตฟอรม์บิ๊กดาตา้ทีใ่ชเ้พือ่ทําการ
วเิคราะหม์รีาคาแพงมาก และมเีฉพาะองคก์รทีม่ขีนาด
ใหญท่ีส่ดุเท่านัน้จงึจะสามารถใชง้านแพลตฟอรม์
ดงักลา่วได ้ทุกวนันี้ แพลตฟอรม์บิ๊กดาตา้มคีวาม
หลากหลายมากยิง่ขึน้ ดังนัน้บรษัิททกุขนาดจงึสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากแพลตฟอรม์ตา่งๆ ได ้

• การเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตในอปุกรณ์และเครือ่งมอื
ทุกรปูแบบ (IoT): IoT เป็นการกําหนดระบบเครอืขา่ย
ของอปุกรณ์ทางกายภาพ ยานพาหนะ เซน็เซอร ์
เทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน (OT) และวัตถุอืน่ๆ ซึง่
รวมเขา้กับการเปลีย่นแปลงกระบวนการทางธุรกจิ การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห ์IoT มอํีานาจในการ
ปรับปรงุกระบวนการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ผา่นการ
ทํางานดว้ยระบบอตัโนมัต ิคน้หาเสน้ทางใหมเ่พือ่เขา้สู่
ตลาดและลดคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมนัียสําคัญ ZK 
Research คาดการณ์วา่ IoT จะเพิม่มากขึน้ในอุปกรณ์ที่
เชือ่มตอ่มากกวา่ 50 พันลา้นเครือ่งในปี 2025 
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หนึง่ในองคป์ระกอบสว่นอืน่ๆ ของการปฏริูประบบดจิติอลที่
มักจะถูกมองขา้มคอืเครอืขา่ย แนวโนม้ของเทคโนโลยี
ทัง้หมดทีแ่สดงอยูใ่นรายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้คอืการเป็น
จดุศนูยก์ลางของเครอืขา่ย หมายความวา่เครอืขา่ยมี
บทบาทสําคัญในดา้นความสาํเร็จของการรเิริม่โครงการ
เหลา่นี้ (การจัดแสดงขอ้มลูที ่2)  

แตน่่าเสยีดาย ทีม่เีพยีงสองถงึสามองคก์รเท่านัน้ที่
เชือ่มโยงการปฏริูประบบดจิติอลเขา้กบัเครอืขา่ยของตน ZK 
Research ไดส้มัภาษณ์ธรุกจิทีใ่ชง้านหรอืวางแผนทีจ่ะใช ้
งานกลยทุธร์ะบบดจิติอล และธุรกจิสว่นใหญไ่มม่กีาร
วางแผนทีจ่ะรวมเครอืขา่ยเขา้กบักลยทุธท์างธุรกจิของตน 

เครอืขา่ยมบีทบาทสําคญัในแผนงานระบบดจิติอลของ
องคก์รโดยการนําเสนอสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี้: 

• การเชือ่มตอ่: การประมวลผลพัฒนามาจากการเป็น
ไคลเอนต/์เซริฟ์เวอรม์ุ่งเนน้ไปยงัการเป็นศนูยก์ลาง
ระบบเครอืขา่ย เครอืขา่ยเป็นทรัพยากรทีแ่พรห่ลายซึง่
ชว่ยใหอ้ปุกรณ์ตา่งๆ สามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ๆ 
ได ้กฎเมทคาลฟ์ระบวุา่มลูคา่ของเครอืขา่ยตอ้งมี
สดัสว่นเทา่กบัจํานวนของอุปกรณ์ปลายทางทีเ่ชือ่มตอ่
กบัเครอืขา่ยอยู ่จํานวนของอปุกรณ์ปลายทางทีเ่ชือ่มตอ่
เพิม่ขึน้อยา่งมดีลุยภาพ หมายความวา่มูลคา่ของ
เครอืขา่ยเตบิโตขึน้ตามมลูคา่แบบชีกํ้าลัง 

• การรกัษาความปลอดภยั: ในอดตี การรักษาความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทางและจุดเขา้ใชง้าน/จดุ

ออกจากการใชง้านจะปกป้องโครงสรา้งพืน้ฐานของ IT 
ในสภาพแวดลอ้มทีค่วามสามารถของอปุกรณ์เคลือ่นที ่
ระบบคลาวด ์และ IoT เป็นเรือ่งปกต ิจํานวนของพืน้
หนา้การโจมตไีดเ้ตบิโตขึน้ตามปัจจัย 10 อยา่ง ซึง่จะ
ลดประสทิธภิาพของการรักษาความปลอดภัยแบบ
ดัง้เดมิ ตามขอ้มูลของแบบสอบถามดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยในปี 2015 ของ ZK Research องคก์รขนาด
ใหญก่าํลังเผชญิหนา้กบัการจู่โจมของมัลแวร ์106 ทุกๆ 
ชัว่โมง การรักษาความปลอดภัยไมใ่ชว่ธิกีารเดยีวในการ
ปกป้องเครอืขา่ยอกีตอ่ไป เฉพาะวธิกีารทีส่ามารถปรับ
ขนาดไดเ้ทา่นัน้จงึจะสามารถปกป้ององคก์รดจิติอลโดย
การขยายการรักษาความปลอดภ ้ยัจากภายนอก
เครอืขา่ย เพือ่ปกป้องสภาพแวดลอ้มรอบนอกและ
ภายในดว้ยเชน่กนั 

• การทํางานดว้ยระบอตัโนมตั:ิ ในยคุดจิติอล ธรุกจิที่
ประสบความสาํเร็จเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็ว การศกึษา
เกีย่วกบัการบรหิารจัดการเครอืขา่ยในปี 2015 ของ ZK 
Research พบวา่ภาคธรุกจิใชเ้วลาโดยเฉลีย่สีเ่ดอืนใน
การดําเนินการเปลีย่นแปลงเครอืขา่ย ซึง่ถอืวา่ชา้เกนิไป
สาํหรับยคุดจิติอล การบวนการดา้น IT สามารถ
ดําเนนิการโดยอัตโนมัตผิ่านเครอืขา่ย โดยการเรยีบ
เรยีงการเปลีย่นแปลงตามทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้ม
การใชง้านแอพพลเิคชัน่ 

 

 

การจดัแสดงขอ้มลูที ่2: การปฏริปูระบบดจิติอลขึน้อยูก่บัววิฒันาการของเครอืขา่ย 

ทีม่า: ZK Research, 2016 
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• ขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัธุรกจิ: เครอืขา่ยมองเห็นการ
เชือ่มตอ่ทุกอยา่งระหวา่งอปุกรณ์ปลายทางทัง้หมดและ
สามารถสง่มอบขอ้มูลมากมายใหแ้กภ่าคธรุกจิได ้
ตวัอยา่งเชน่ เครอืขา่ยสง่มอบขอ้มลูตามบรบิทอยา่ง
ละเอยีดวา่ผูซ้ ือ้คอืใคร อาศัยอยูท่ีใ่ด และความชืน่ชอบ
ของผูซ้ ือ้คอือะไร ใหแ้กผู่ค้า้ปลกีทราบ ผูค้า้ปลกี
สามารถใชข้อ้มลูเหลา่นี้เพือ่หาขอ้มลูเชงิลกึใหม่ๆ  และ
นําเสนอประสบการณ์ในการซือ้สนิคา้ทีป่รับใหต้รงกับ
ความตอ้งการสว่นตวัของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

การลงทนุในเครอืขา่ยตอ้งใหค้วามสําคญัเป็นลําดับแรกใน
ดา้นผูนํ้าธุรกจิและ IT อยา่งไรกต็าม เครอืขา่ยตอ้งไดร้ับ
การประเมนิโดยใชเ้กณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัยคุดจิติอล 

สว่นที ่III: หลกัการระบบเครอืขา่ยแบบใหม่
สําหรบัองคก์รดจิติอล 
ในองคก์รสว่นใหญ ่สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยในปัจจบุนัน้ีทีใ่ช ้
งานอยูนั่น้ลา้สมัยแลว้ และไดรั้บการออกแบบมาสําหรับยคุ
ทีก่ารรับสง่ขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยสว่นใหญเ่ป็นแบบ 
“พยายามทําหนา้ทีส่ง่ขอ้มลูไปยังปลายทางทีร่ะบไุวใ้หด้ี
ทีส่ดุ” ตามลักษณะในการทํางานทีแ่ทจ้รงิ เครอืขา่ยแบบ
ดัง้เดมิตอ้งพัฒนาแลว้ในตอนนี้ เนื่องจากเครอืขา่ยดังกลา่ว
มขีอ้จํากดัในแงข่องการสนับสนุนองคก์รดจิติอล:  

• ความสามารถในการทํางานดว้ยระบบอตัโนมตัจิาก
นอ้ยไปจนถงึไมม่เีลย: เครอืขา่ยแบบดัง้เดมิเกอืบจะ
ไมม่คีวามสามารถในการทําใหก้ารดําเนนิงานใน
เครอืขา่ยเป็นไปโดยอัตโนมัต ิโดยทั่วไปแลว้จะตอ้งทํา
การจัดเตรยีมบรกิารใหมแ่ละการดําเนนิงานในการ
เปลีย่นแปลงการกําหนดคา่ขัน้พืน้ฐานแบบกลอ่งตอ่
กลอ่งดว้ยตนเอง และตอ้งทําการสรา้งเวลาตัง้แตเ่ริม่
ทํางานจนจบทีย่าวนานสําหรับการเปลีย่นแปลงประเภท
ตา่งๆ ในยคุดจิติอล เวลาของวศิวกรเครอืขา่ยมคีา่มาก
ทีส่ดุและควรใชเ้วลาในการทํางานในโครงการรเิริม่งาน
ดา้นกลยทุธ ์

• คณุลกัษณะในการทํางานทีไ่มส่อดคลอ้งกนัท ัว่ท ัง้
ระบบเครอืขา่ย: ขอ้เสยีอืน่ของการดําเนนิการ
เปลีย่นแปลงเครอืขา่ยดว้ยตนเองคอืการทีก่ระบวนการ
ในการตรวจสอบบรกิารใหมห่รอืความสามารถในการ
ทํางานผ่านอุปกรณ์เครอืขา่ยทีห่ลากหลายชา้และ
สิน้เปลอืงเวลา โดยท่ัวไป คณุลกัษณะในการทํางานทั่ว
ทัง้เครอืขา่ยจะถูกใชง้านเกนิเวลาอยา่งไมส่มํ่าเสมอ 
เป็นการสรา้งความเสีย่งในการรักษาความปลอดภัยทีไ่ม่
จําเป็นและประสทิธภิาพในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ทีไ่ม่
ด ี

• คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานทีสู่ง: การเจรญิเตบิโต
ของเครอืขา่ยและอปุกรณ์ปลายทางทีเ่ชือ่มตอ่ทําใหก้าร
จัดการเครอืขา่ยทีม่คีวามซบัซอ้นเพิม่มากขึน้ ZK 
Research คาดการณ์วา่คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานที่
เกีย่วขอ้งกบัการทํางานของเครอืขา่ยในปัจจบุนันี้เป็น
สามเทา่ของคา่ใชจ้า่ยเมือ่ทศวรรษทีผ่า่นมา 

• ความทา้ทายในการรกัษาความปลอดภยั: โดยปกติ
แลว้ การรักษาความปลอดภัยเครอืขา่ยทีใ่ชง้านสบื
ตอ่มาจากรุน่กอ่นจะดําเนนิการใหล้ลุว่งไดโ้ดยการแบง่
ชัน้ของชดุอุปกรณ์เสรมิทางกายภาพ เพือ่เพิม่

ความสามารถในการทํางานแบบใหมต่ามทีต่อ้งการ 
วธิกีารแบบซอ้นทับซึง่ถกูสรา้งอยูบ่นชดุอุปกรณ์
หลากหลายรปูแบบนี้ สามารถเพิม่ความซับซอ้นใหแ้ก่
เครอืขา่ยมากยิง่ขึน้ 

• ความยากลําบากในการปรบัปรงุประสบการณ์ผูใ้ช้
ใหด้ยี ิง่ข ึน้: การปรับปรุงการรับสง่ขอ้มลูในการใชง้าน
แอพพลเิคชัน่ใหด้ขี ึน้นัน้ไมใ่ชง่านงา่ยๆ บอ่ยครัง้ทีต่วั
จัดการเครอืขา่ยพยายามทีจ่ะดําเนนิการดังกลา่วโดย
การปรับการตัง้คา่คณุภาพของการบรกิาร (QoS) หรอื
การเปลีย่นพารามเิตอรเ์ครอืขา่ยอืน่ๆ ตามปกตแิลว้จะ
ทําการปรับเปลีย่นเครอืขา่ยนี้ใหแ้ลว้เสร็จแบบ “เฉพาะ
กจิ” เมือ่มผีูใ้ชแ้จง้ใหท้ราบเกีย่วกบัปัญหา และนําไปสู่
ความผดิพลาดของบคุคลได—้ซึง่เป็นสาเหตทุีใ่หญ่
ทีส่ดุของการเกดิสญัญาณเครอืขา่ยขาดหายในปัจจบุนั 
ตามขอ้มูลจากการศกึษาเกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้
เครอืขา่ยในปี 2015 ของ ZK Research (หัวขอ้ที ่3) 
การปรับปรุงคณุภาพของประสบการณ์ในการใชง้าน
แอพพลเิคชัน่จําเป็นตอ้งมทีัศนะวสิยัในเชงิลกึเกีย่วกบั
พฤตกิรรมในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ การระบพุาธทีด่ ี
ทีส่ดุ และการดําเนนิการเปลีย่นแปลงโดยอัตโนมัติ
อยา่งตอ่เนื่องไปสูก่ารตัง้คา่ QoS และปัจจัยอืน่ๆ 

ความทา้ทายทัง้หมดทีอ่ยูใ่นรายการทีก่ลา่วมาขา้งตน้
นําไปสูค่วามซบัซอ้นของเครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้ในระดับสงู
ตลอดเวลา ภาคธุรกจิทีต่อ้งการเป็นองคก์รดจิติอลตอ้ง
คอ่ยๆ พัฒนาเครอืขา่ยของตนเองและทําใหเ้ครอืขา่ย
ดงักลา่วงา่ยตอ่การใชง้านและการทํางานมากยิง่ขึน้ 

10 ลําดบัความสําคญัสงูสุดของระบบเครอืขา่ยสําหรบั 
IT 

เพือ่สรา้งความมั่นใจวา่เครอืขา่ยของตนมคีวามสามารถใน
การเป็นแพลตฟอรม์สาํหรับการดจิไิทซ ์ภาคธุรกจิตอ้งนํา 
10 ลําดับความสําคญัของระบบเครอืขา่ยตอ่ไปนี้มาใชง้าน: 

1. ใชว้ธิกีารเชงิสถาปตัยกรรม เครอืขา่ยสว่นใหญถู่ก
ใชง้านโดยอปุกรณ์หนึง่เครือ่งตอ่ครัง้ และถกูจัดการ
ดว้ยวธิกีารดังกลา่ว วธิกีารนี้ชา้และสิน้เปลอืงเวลา 
วธิกีารเชงิสถาปัตยกรรมจะพจิารณาเครอืขา่ยโดยรวม 
และสรา้งความมั่นใจวา่เครอืขา่ยสามารถดัดแปลงได ้
อยา่งรวดเร็วเพือ่การเปลีย่นแปลงธรุกจิในอนาคตและ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีซึง่มคีวามสาํคญัมากใน
ยคุดจิติอล—เมือ่ตอ้งทําการปรับเปลีย่นเครอืขา่ยอยา่ง
รวดเร็วท่ัวทัง้ระบบเครอืขา่ย สถาปัตยกรรมเครอืขา่ย
ควรกระจายออกไปอยา่งทั่วถงึทัง้องคก์ร และขยายไป
ยังเครอืขา่ยยอ่ย สาขา เขา้ถงึระบบ Edge และศนูย์
ขอ้มลู 

2. สรา้งอนิเตอรเ์ฟสเปิดทีไ่ดม้าตรฐาน การปฏริูป
ระบบดจิติอลจําเป็นตอ้งมรีะบบนเิวศขนาดใหญข่องผู ้
ใหบ้รกิารโซลชูัน่ เครอืขา่ยทีส่รา้งขึน้บนเทคโนโลยทีี่
มกีรรมสทิธิแ์บบปิดอาจไม่สามารถทํางานรว่มกับผูใ้ห ้
บรกิารเทคโนโลยทีัง้หมดทีจํ่าเป็นได ้โซลชูัน่แบบเปิด
ทีไ่ดม้าตรฐานสามารถรับประกนัตวัเลอืกทีค่รอบคลมุ
มากทีส่ดุใหแ้กล่กูคา้ได ้เพือ่สนับสนุนความสามารถ
ใหม่ๆ  ทีภ่าคธรุกจิตอ้งการ 

批注 [RM1]: Can we get a 
summary list for the reader, 
so it is easy for them to scan. 
Ideally, this would look like a 
graphical exhibit. 
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การจดัแสดงขอ้มลูที ่3: ขอ้ผดิพลาดของบคุคลเป็นสาเหตุของการหยุดทํางานทีไ่มจํ่าเป็น 

ทีม่า: การศกึษาเกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้เครอืขา่ยในปี 2015 ของ ZK Research 
 

3. ใชว้ธิกีารสองรูปแบบเพือ่บรรลเุป้าหมายเดยีวกนั
สําหรบัระบบ IT โดยทั่วไป องคก์รจะใหค้วามสาํคัญกับ
ระบบ IT เพยีงอยา่งเดยีว องคก์รตอ้งพัฒนาวธิกีารสอง
รูปแบบทีเ่กีย่วขอ้งกับการลดความซับซอ้นในการสนับสนุน
เครอืขา่ยสาํหรับการดําเนนิธรุกจิในปัจจุบนั ในขณะที่
ยังคงเปิดใชง้านความสามารถของระบบดจิติอลใหม่ๆ  บน
พืน้ฐานของเทคโนโลยทีีเ่ป็นนวตักรรมใหมซ่ ึง่มคีวามเสีย่ง
นอ้ยทีส่ดุ 

4. ลดความซบัซอ้นของเครอืขา่ย ตามทีไ่ดใ้หข้อ้มลูไป
แลว้ในเอกสารฉบบันี้ เครอืขา่ยมคีวามซับซอ้นเพิม่ข ึน้
อยา่งตอ่เนื่องในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา ทําใหย้ากตอ่การ
จัดการและกําหนดขนาด ภาคธุรกจิควรมุ่งเนน้ไปยังการ
ออกแบบ การนําไปใชง้าน และการดําเนนิงานทีล่ดความ
ซบัซอ้นลงท่ัวทัง้เครอืขา่ยผา่นอนิเตอรเ์ฟสทีเ่ป็นนามธรรม 
เสมอืนจรงิ และไดม้าตรฐาน 

5. ทําใหเ้ครอืขา่ยของคณุคล่องตวัยิง่ข ึน้ เครอืขา่ยที่
สรา้งขึน้บนอปุกรณ์ฮารด์แวรเ์พือ่การทํางานวัตถุประสงค์
เดยีวจะเป็นแบบคงทีแ่ละไม่ยดืหยุน่ เครอืขา่ยตอ้งพัฒนา
และรวมการทํางานเสมอืนจรงิและการขนสง่ระบบคอนเทน
เนอรเ์ขา้ดว้ยกนัเพือ่ความคลอ่งตัวและความวอ่งไว—
ดงันัน้จงึมคีวามสามารถในการเปิดใชง้านฟังกช์ัน่และ
บรกิารใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งรวดเร็วและตอ่เนื่องในอปุกรณ์ทุก
ประเภท 

6. แนะนําการควบคมุตามนโยบายแบบรวมศนูยก์ลาง 
การดําเนินงานโดยอัตโนมัตขิองเครอืขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ตาม
เวลาจะลดภาระในการบรหิารจัดการระบบ IT และเพิม่
ทรัพยากรเพือ่มุ่งเนน้ไปยังความสามารถในการเปิดใชง้าน

ระบบธุรกจิ การควบคมุตามนโยบายแบบรวมศนูยก์ลางจัด
ใหม้แีนวทางในการทํางานเพือ่รับรองวา่ระบบอัตโนมัตจิะ
ปฏบิตัติามเจตนาในการดําเนนิธรุกจิ 

7. การผสานรวมการรกัษาความปลอดภยัท ัว่ท ัง้
เครอืขา่ย การักษาความปลอดภัยแบบดัง้เดมิถกูใชง้าน
ซอ้นทับกบัเครอืขา่ย สถาปัตยกรรมนี้เพยีงพอตอ่การใช ้
งาน เมือ่ธรุกจิมขีอบเขตรอบนอกทีกํ่าหนดมาแลว้อยา่ง
ชดัเจนแตใ่นตอนนี้ชา้เกนิไป และยังสง่มอบการปกป้องทั่ว
ทัง้องคก์รไดอ้ยา่งไมส่ม่ําเสมอ การดจิไิทซ ์ความสามารถ
ในการทํางานแบบเคลือ่นที ่ระบบคลาวด ์และ IoT สรา้ง
องคก์รทีไ่รข้อบเขต เพราะวา่เครอืขา่ยเชือ่มตอ่สนิทรัพย์
ในระบบดจิติอลทัง้หมด และการฝังระบบรักษาความ
ปลอดภัยลงในเครอืขา่ยยงัมปีระสทิธภิาพมากกวา่วธิกีาร
แบบซอ้นทับ 

8. ใชป้ระโยชนจ์ากการวเิคราะหข์อ้มลูเครอืขา่ย การรวม
ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมมาจากเครอืขา่ยทีม่กีารวเิคราะห์
สามารถสง่มอบขอ้มูลเชงิลกึทีส่ามารถคาดการณ์ไดแ้ละ
เป็นไปตามเวลาจรงิเกีย่วกับผูใ้ช ้การใชง้านแอพพลเิคชั่น 
และเครอืขา่ยใหแ้กภ่าคธรุกจิและ IT เป็นการเปิดเผย
ขอ้มลูการเปิดใชง้านระบบธุรกจิใหม่ๆ  และปัญหาทีอ่าจ
เกดิขึน้และภัยคกุคามดา้นความปลอดภัยทีเ่ป็นไปได ้

9. ใชป้ระโยชนเ์ครอืขา่ยสําหรบัขอ้มลูตามบรบิท โดย
การใชข้อ้มลูตามบรบิท เชน่ สถานะในปัจจบุนัและ
ตําแหน่ง องคก์รสามารถสรา้งบรกิารระบบดจิติอลสว่น
บคุคลซึง่สามารถระบตุวัผูใ้ช ้และปรับแตง่ขอ้มลูทีผู่ใ้ชรั้บ
ได ้

 



10 ลําดบัความสําคญัระบบเครอืขา่ยสําหรับการปฏริูประบบดจิติอล  7 

 
© 2016 ZK Research 

สิง่ทีม่อีทิธพิลและขอ้มลูเชงิลกึผา่นสือ่สงัคมออนไลน ์

10. มุง่หนา้ไปสูบ่รกิารระบบคลาวด ์การดจิใิทซจํ์าเป็นตอ้ง
ใชว้ธิกีารใหม่ๆ  ในการทํางานของเครอืขา่ย การเปลีย่นไป
ใชว้ธิกีารตามระบบคลาวดเ์พือ่จัดสง่บรกิารตา่งๆ เชน่ การ
จัดการนโยบาย การรักษาความปลอดภัยและการวเิคราะห์
ขอ้มลูสามารถเพิม่ความคลอ่งตวัของเครอืขา่ยได ้ในขณะ
ทีส่ามารถทําใหเ้ครอืขา่ยปรับเปลีย่นขนาดและทํางานได ้
คลอ่งตวัยิง่ขึน้ดว้ย นอกจากนี้ บรกิารระบบคลาวดยั์ง
สามารถใชง้านและปรับแตง่ใหเ้ขา้กบัรปูแบบทางธุรกจิ
ใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

สว่นที ่IV: วธิกีารเชงิสถาปตัยกรรมของ 
Cisco เพือ่การเปิดทางใหก้ารปฏริปูระบบ
ดจิติอล 
องคก์รดจิติอลจําเป็นตอ้งมเีครอืขา่ยทีแ่ข็งแกร่ง มพีลัง 
และความคลอ่งตวัเพือ่เป็นรากฐานขององคก์ร เป็นสิง่
สาํคญัทีภ่าคธรุกจิจะเลอืกผูจั้ดจําหน่ายที่สรา้งผลติภณัฑ์
เครอืขา่ยของตนเองขึน้มาโดยเฉพาะสาํหรับยคุดจิติอลนี้ 
Cisco มปีระวตัทิีย่าวนานในการชว่ยนําทางบรษัิทตา่งๆ 
ผา่นการสง่ผ่านการตลาดไปได ้และการเปลีย่นแปลงนี้ก็ไม่
ตา่งกนั สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอล (DNA) ของ Cisco 
เปิดทางใหก้ารดจิไิทซโ์ดยการมุง่เนน้ไปทีก่ารชว่ยเหลอื
ผูนํ้าทางธุรกจิทีม่คีวามสามารถดา้น IT เพือ่เรง่ใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงนี้ 

DNA ของ Cisco เป็นซอฟตแ์วรแ์บบเปิด และสามารถสง่
มอบบรกิารทีเ่ป็นนวตักรรมใหม ่ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
แนวทางในการทํางานเชงิสถาปัตยกรรมทั่วทัง้ระบบ
เครอืขา่ยรปูแบบใหมท่ีข่ยายระบบคอร,์ WAN, การเขา้ถงึ
ระบบ EDGE, สาขา และการรักษาความปลอดภัย 
สถาปัตยกรรมใหมน่ี้สรา้งขึน้มาดว้ยการพจิารณาถงึขอ้มลู
ตอ่ไปนี้ของลกูคา้: 

1. การปกป้องการลงทุน: จัดใหม้เีสน้ทางการโยกยา้ย
ทีช่ดัเจนโดยการสรา้งเพิม่เตมิจากโครงสรา้งพืน้ฐานที่
มอียูแ่ลว้และเป็นเสน้ทางทีเ่หมาะสม รวมถงึการใช ้
ซอฟตแ์วรท์ีม่แีพลตฟอรม์อสิระ การทํางานเสมอืนและ
ความสอดคลอ้งกนัของการทํางานทั่วทัง้อปุกรณ์ 

2. ลดความเสีย่งในการนํามาใชง้าน: ดว้ยการใช ้
ซอฟตแ์วร ์Cisco ONE ลกูคา้สามารถนําคณุลักษณะ
ในการทํางานใหม่ๆ  มาใชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนื่องผ่าน
ความสามารถในการพกพาใบอนุญาตดา้นนวตักรรม
และรปูแบบการใชง้านทีม่คีวามยดืหยุน่ นอกจากนี้ การ
ออกแบบทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัเอกสารทีช่ดัเจนจะถกูผสาน
เขา้กบัเครือ่งมอืการจัดเตรยีมและการบรหิารจัดการ
เพือ่ใหม่ั้นใจไดว้า่การใชง้านจะประสบความสําเร็จ 

3. ระบบนเิวศแบบเปิด: Cisco กําลังขยายระบบนเิวศ
ดว้ยโปรแกรม DevNet เพือ่ชว่ยใหล้กูคา้ไดรั้บ
ประโยชน์จากนวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ๆ  อยา่ง
รวดเร็ว 

4. ลดความซบัซอ้นในการทํางานของระบบ IT: 
Cisco APIC-EM ดงึการจัดการและการกําหนดคา่
เครอืขา่ยเขา้สูช่ัน้การจัดการแบบรวมศนูยก์ลาง APIC-
EM ถกูสรา้งขึน้มาเพือ่สือ่สารกบัชัน้โปรแกรมประยกุต์
ผา่น API ดว้ยการใช ้APIC-EM องคก์รสามารถใช ้
นโยบายธุรกจิเพือ่การดําเนนิงานโดยอตัโนมัต ิ

5. การฝึกอบรมและการสนบัสนุน: Cisco จัดใหม้กีาร
ฝึกอบรมทีค่รอบคลมุสาํหรับลกูคา้และบรษัิทคูค่า้ผา่น
การรับรองโดยวศิวกรเครอืขา่ย เพือ่ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการในการพัฒนาเครอืขา่ยทีพ่รอ้มสาํหรับระบบ
ดจิติอล 

สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยระบบดจิติอลของ Cisco ถกูสรา้งขึน้
บนหลกัการดา้นการทํางานเสมอืน การทํางานดว้ยระบบ
อตัโนมัต ิการวเิคราะห ์และระบบคลาวด—์ซึง่ทัง้หมดไดรั้บ
การออกแบบมาเพือ่ลดความซับซอ้นของเครอืขา่ยลงอยา่ง
รวดเร็วและเพิม่ความเร็วในการผลติไอททีีม่คีา่ใชจ้า่ยใน
การดําเนินงานทีตํ่า่กวา่ รายละเอยีดตา่งๆ เกีย่วกับหลักการ
แตล่ะขอ้แสดงอยูท่ีด่า้นลา่ง: 

• หลกัการ #1: จําลองการทํางานของระบบ
เครอืขา่ยเสมอืน การจําลองการทํางานเสมอืนชว่ยให ้
เกดิความยดืหยุน่ในการบรกิารสําหรับฟังกช์ัน่ในการ
ทํางานของเครอืขา่ย Cisco หรอืบคุคลทีส่ามผ่านการ
เรยีบเรยีงขอ้มลูทีง่า่ยดาย การประมวลผลลัพธใ์นการ
จัดสง่บรกิารทีร่วดเร็วกวา่ การใชท้รัพยากรใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูกวา่ และคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงานทีตํ่า่
กวา่ นอกจากนี้การจําลองการทํางานเสมอืนยังใหอ้สิระ
แกล่กูคา้ในการทํางานบนแพลตฟอรม์ทีห่ลากหลาย 
ตวัอยา่งเชน่ ไฮเปอรว์ชิัน่ในการจําลองการทํางาน
เสมอืนสําหรับฟังกช์ัน่เครอืขา่ย ระบบปฏบิตักิารแบบสัง่
การไดแ้ละสามารถขยายได ้อนิเตอรเ์ฟสโปรแกรมการ
ใชง้าน (API) ทีข่ับเคลือ่นโมเดล การโฮสติง้โปรแกรม
ประยกุต ์และการจําลองการทํางานเสมอืนของฟังกช์ัน่
เครอืขา่ยองคก์ร  

• หลกัการ #2: ดําเนนิงานทุกอยา่งทีใ่ชป้ระโยชน์
จากตวัควบคมุดว้ยระบบอตัโนมตั ิตัวควบคมุจัดใหม้ี
การแยกเครอืขา่ยดว้ย API ทีข่ับเคลือ่นโมเดล ตวั
ควบคมุยังสง่มอบแนวทางในการทํางานตามนโยบายที่
สอดคลอ้งกนัซึง่ชว่ยให ้IT สามารถมุ่งเนน้ไปยงัเจตนา
ทางธุรกจิและการจัดเตรยีมดว้ยระบบอัตโนมัต ิซึง่จะ
เพิม่ความเร็วในการใชง้านแอพพลเิคชัน่และการเปิดตวั
บรกิารไปพรอ้มๆ กบัการลดความเสีย่งลงดว้ย 
ตวัอยา่งเชน่ ตัวควบคมุ APIC-EM และ REST API 
สาํหรับระบบนเิวศของบคุคลทีส่าม 

• หลกัการ #3: แสดงการวเิคราะหต์ามบรบิทผา่น
เครอืขา่ยท ัง้หมด เครอืขา่ยประกอบดว้ยขอ้มลูทีไ่ม่
สามารถดงึออกมาจากแหลง่อืน่ๆ ได ้และสามารถสรา้ง
ประโยชน์ใหท้ัง้การดําเนนิธรุกจิและการดําเนนิงานดา้น 
IT ทกุวันนี้ Cisco แสดงขอ้มูลผูใ้ช ้การใชง้าน
แอพพลเิคชัน่ และภัยคกุคามขอ้มลูโดยใช ้API แบบ
เปิด เมือ่เวลาผา่นไป ลกูคา้คาดหวงัวา่จะสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูเชงิลกึของเครอืขา่ยที่ดเียีย่มเพือ่ชว่ยผลักดนัการ
ตดัสนิใจทางธุรกจิ 

• หลกัการ #4: สรา้งโปรแกรมประยกุตแ์ละบรกิาร
สําหรบัการใชง้านระบบคลาวด ์บรกิารในระบบ
คลาวดจ์ัดหาขนาดตามความตอ้งการและรปูแบบการใช ้
งานใหม่ๆ และยงัสนับสนุนระบบนเิวศของบรษัิทคูค่า้ที่
กวา้งขวาง และจัดเตรยีมระบบ IT ดว้ยนวตักรรมดา้น
การบรกิารทีร่วดเร็วกวา่และการนํามาใชง้านทีง่า่ยดาย
กวา่ Cisco เป็นผูนํ้าดา้นระบบเครอืขา่ยทีบ่รหิารจัดการ
ดว้ยระบบคลาวด ์ซึง่จัดหาบรกิารเครอืขา่ยสาํหรับการ
ใชง้านระบบคลาวดแ์บบไฮบรดิและขยายบรกิารขัน้สงูที่
เพิม่มากขึน้ไปยังระบบคลาวดอ์ยา่งตอ่เนื่อง 
ตวัอยา่งเชน่ การวเิคราะหก์ารมอียูข่อง CMX , การ
เริม่ตน้กระบวนการใชง้านของผูเ้ยีย่มชม และ การรวม
ระบบคลาวดแ์บบปลั๊กแอนดเ์พลย ์
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ขัน้ตอนแรกสูก่ารดําเนนิการตามทัศนวสิัยดา้น
สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอล Cisco ไดอ้อกประกาศ
เกีย่วกบัการบรกิารของระบบดจิติอลใหม่ๆ  ซึง่รวมถงึการ
บรกิารตอ่ไปนี:้ 

• การทํางานเสมอืนสําหรบัฟงักช์นัของระบบ
เครอืขา่ย (NFV) สําหรบัองคก์ร: คณุลักษณะในการ
ทํางานนี้ชว่ยแยกบรกิารของเครอืขา่ยออกจาก
แพลตฟอรม์ฮาร์ดแวรพ์ืน้ฐานโดยการสรา้งซอฟตแ์วร์
โครงสรา้งพืน้ฐาน NFC ขององคก์ร จําลองการทํางาน
เสมอืนสําหรับฟงกช์ัน่เครอืขา่ยและเครือ่งมอืในการ
เรยีบเรยีบขอ้มลู ลกูคา้สามารถใชง้านบรกิารของ Cisco 
และบคุคลทีส่ามได ้ทัง้บนชดุอุปกรณ์ทีส่รา้งขึน้ตาม
วตัถปุระสงคใ์นการใชง้านของ Cisco หรอืบนเซริฟ์เวอร ์
UCS E-Series หรอื UCS C-Series โดยใชโ้ปรแกรม
ประยกุตท์ีทํ่างานโดยอัตโนมัตสิาํหรับการบรกิารใน
องคก์รของ Cisco 

• ปล ัก๊แอนดเ์พลยส์ําหรบัเครอืขา่ย Cisco (PnP): 
โปรแกรมประยกุตส์ง่มอบโซลชูัน่แบบบรูณาการที่
ปลอดภัยและใชง้านงา่ยใหแ้กล่กูคา้ในระบบเครอืขา่ย
ขององคก์ร เพือ่เปิดตวัการทํางานในสาขาหรอืสาขา
ยอ่ยใหม่โดยอัตโนมัต ิโซลชูัน่ใชว้ธิกีารแบบครบวงจร
เพือ่การจัดเตรยีมเครอืขา่ยองคก์รที่ประกอบดว้ยเรา
เตอรแ์ละสวติชข์อง Cisco ตลอดจนการจัดการรหัส
รักษาความปลอดภัยโดยใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานกญุแจส
ธารณะ (PKI) แอพ PnP สนับสนุนการทํางานของเราเต
อรบ์รกิารแบบบรูณาการ (ISR) ทัง้หมด สวติชต์วัเรง่
และจดุเชือ่มตอ่ (AP) ในแฟ้มผลงานผลติภณัฑส์าํหรับ
องคก์รของ Cisco 

• Cisco Intelligent WAN (IWAN): แอพพลเิคชัน่ 
IWAN ของ Cisco บน APIC-EM เป็นการนําเสนอ WAN 
ทีก่ําหนดซอฟตแ์วรข์อง Cisco (SD-WAN) โดยยดึตาม
คํานิยามดา้นโยบายทีเ่รยีบงา่ยและใชง้านไดง้า่ยของ
ความสมัพันธข์องแอพพลเิคชั่นทีม่ตีอ่ธรุกจิ แอพ 
IWAN สง่มอบการดําเนินงานโดยอัตโนมัตแิละการเรยีบ
เรยีงขอ้มลูทีไ่มม่คีวามซับซอ้นจํานวนมากในการใชง้าน 
IWAN ของ Cisco โดยการใชอ้นิเตอรเ์ฟสผูใ้ชแ้บบ
กราฟิกในเบราเซอร ์(GUI) การววิฒันาการไปสู ่SD-
WAN สามารถเพิม่ความคลอ่งตวัในการทํางานใหแ้ก่
ระบบเครอืขา่ยได ้นอกจากนี้ยงัสามารถประหยัดเงนิ
ขององคก์รไดอ้ยา่งมนัียสําคญั ตามขอ้มูลจาก ZK 
Research การประหยดัเงนิจากการเปลีย่นไปสู ่SD-
WAN เทา่กบั 8,820 ดอลลารต์อ่เดอืน และจะยิง่สงูขึน้
เมือ่ใช ้WAN กบัระบบอนิเตอรเ์น็ตทัง้หมด (การจัด
แสดงขอ้มลูที ่4) 

• QoS ทีง่า่ยดาย: คณุลักษณะในการทํางานนี้ยกระดับ
ตวัควบคมุไปสูก่ารอัพเดต QoS แบบไดนามคิทีม่คีวาม
ตอ่เนื่องกนัไปทั่วทัง้เครอืขา่ยในเวลาเพยีงเสีย้ววนิาท ี
และชว่ยใหร้ะบบ IT สามารถสง่มอบประสบการณ์ในการ
ใชง้านแอพพลเิคชัน่ทีแ่ตกตา่งกนัได ้ตวัอยา่งเชน่ 
การบรูณาการ Nectar ดว้ยตัวจัดการการสือ่สารแบบ
ครบวงจร Cisco และ Microsoft Lync ทีซ่ ึง่ APIC ทํา
การอัพเดต QoS การจัดใหม้กีารรับประกนัการบรกิาร
สาํหรับการรับสง่ขอ้มลูวดิโีอและเสยีงทีม่คีวามไวสงู 

และรเีซ็ตคา่กลบัไปเป็นการกําหนดคา่กอ่นหนา้เมือ่การ
โทรหรอืวดิโีอสิน้สดุ 

• เครอืขา่ยทีทํ่าหนา้ทีเ่ป็นเซ็นเซอรก์ารรกัษาความ
ปลอดภยัและตวัปฏบิตัติามคําส ัง่: ความสามารถใน
การทํางานนี้ถูกเปิดใชง้านดว้ยเทคโนโลย ี
StealthWatch ทีไ่ดม้าจากการเขา้ครอบครอง 
Lancope ของ Cisco ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีทํ่างาน
รว่มกบัเอนจิน้การบรกิารระบเุอกลักษณ์ของ Cisco ดว้ย
การรักษาความปลอดภัยแบบฝังตัวทั่วทัง้เครอืขา่ยแบบ
ใชส้ายและแบบไรส้ายและไคลเอนต ์เครอืขา่ยจงึ
สามารถตรวจจับภัยคกุคามไดเ้ร็วกวา่เพือ่การปกป้อง
สนิทรัพยท์างธุรกจิทีด่กีวา่ เครอืขา่ยทีม่คีวามสามารถ
ในการทํางานเป็นเซน็เซอรส์ามารถจัดเตรยีมเครอืขา่ย
ทัง้หมดไดแ้บบครบวงจร ตัง้แตไ่คลเอนตป์ลายทางไป
จนถงึระบบคลาวด ์การบรูณาการเขา้กับ TrustSec บน
อปุกรณ์ชว่ยใหเ้ครอืขา่ยสามารถปฏบิัตติามนโยบายและ
ประเด็นดา้นการกักกนัไวเ้พือ่ตรวจสอบได ้

• Connected Mobile Experiences (CMX) ใน
ระบบคลาวดข์อง Cisco: บรกิารนี้จัดทําการวเิคราะห ์
CMX ทีม่อียูใ่หแ้กล่กูคา้ และเชือ่มตอ่บรกิารทีส่ง่ตอ่ผา่น
โมเดลในการใชง้านระบบคลาวด ์ซึง่สามารถใชเ้พือ่
เปิดทางใหธ้รุกจิทีม่ขีนาดเล็กถงึกลางสามารถเขา้ถงึ
ความสามารถในการทํางานของ CMX ไดร้วดเร็วมาก
ยิง่ข ึน้โดยมคีา่ใชจ้า่ยทีตํ่า่กวา่มาก เป็นการทําใหค้วาม
เสีย่งในการลงทนุลดลงในขณะเดยีวกบัทีส่ง่ขอ้มลูไปยัง
ตําแหน่งทีร่ะบไุดอ้ยา่งมากมาย 

สว่นที ่V: ประโยชนจ์ากการนําวธิกีารเชงิ
สถาปตัยกรรมของ Cisco มาใชง้าน 
สาํหรับผูนํ้าดา้น IT วธิกีารของ Cisco ใหแ้นวทางทีน่่าจะ
ประสบความสาํเร็จและมีความเสีย่งนอ้ยเพือ่สรา้งเครอืขา่ย
ทีส่ามารถสนับสนุนการเดนิทางไปสูร่ะบบดจิติอลของ
องคก์รของตนได ้ประโยชน์ทีไ่ดรั้บมดีงัตอ่ไปน้ี: 

• การบรกิารเชงิธุรกจิ: สถาปัตยกรรมของ Cisco ถกูจัด
ใหต้รงตามความตอ้งการ นโยบาย และลําดับ
ความสาํคัญทางธุรกจิ ซึง่ชว่ยใหฝ่้าย IT สามารถ
สนับสนุนการทํางานขององคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็วตามการ
เปลีย่นแปลงดา้นความตอ้งการทางธุรกจิ 

• ความคลอ่งตวัในการทํางานและความสามารถใน
การปรบัขนาดของเครอืขา่ย: การดําเนนิงานดว้ย
ระบบอตัโนมัตติามนโยบายชว่ยใหร้ะบบ IT สามารถ
เปิดใชง้านและจัดการบรกิารทีต่อบสนองตอ่ความ
ตอ้งการทางธุรกจิในไซตจํ์านวนมากมายได ้
ตวัอยา่งเชน่ แอพ IWAN ผลกัดนัการเปลีย่นแปลง
แนวทางในการทํางานจากสายคําสัง่ 900 ผา่นการคลกิ 
GUI 10 ครัง้ ซึง่เป็นการสง่มอบการจัดเตรยีมบรกิาร
เครอืขา่ยทีเ่ร็วขึน้ 85% นอกจากนี้ ระบบ IT ยังส่งมอบ
เครอืขา่ยทีท่รงพลังมากขึน้ทีส่ามารถจัดเตรยีมไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย ขยายและยา้ยตําแหน่งบรกิารไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ไปทั่วทัง้แพลตฟอรม์ฮารด์แวรท์ีแ่ตกตา่งกนั ผา่นการ
ทํางานของ Cisco ทีไ่ดรั้บการจําลองการทํางานเสมอืน
แลว้และบรกิารของบคุคลทีส่าม 

  



10 ลําดบัความสําคญัระบบเครอืขา่ยสําหรับการปฏริูประบบดจิติอล  9 

 
© 2016 ZK Research 

สิง่ทีม่อีทิธพิลและขอ้มลูเชงิลกึผา่นสือ่สงัคมออนไลน ์

 
การจดัแสดงขอ้มลูที ่4: WAN แบบไฮบรดิของ Cisco กบั การใชง้าน MPLS  

ทีม่า: ZK Research, 2016 
 
• ลดคา่ใชจ้า่ยโดยรวมในการเป็นเจา้ของลง: 

คณุลกัษณะในการใหบ้รกิารแบบอตัโนมัต ิเชน่ ปลั๊ก
แอนดเ์พลยล์ดคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานสําหรับการ
จัดเตรยีมและการจัดการเครอืขา่ยใหน้อ้ยลง ดว้ย
เครอืขา่ยแบบเดมิ คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงานคดิเป็น 
45% ของ TCO ในการทํางานของเครอืขา่ย ZK 
Research คาดการณ์วา่ระบบการทํางานอัตโนมัติ
สามารถตดัคา่ใชจ้า่ยจํานวนนี้ออกไปไดม้ากกวา่ 50% 

• ความเสีย่งทีล่ดลง: การรักษาความปลอดภยัแบบฝัง
ตวัทั่วทัง้ระบบเครอืขา่ยจัดใหม้กีารรักษาความปลอดภัย
ทีแ่พรก่ระจายไปทั่วบรษัิท นอกจากนี้ หากเกดิการฝ่า
ฝืนขึน้ เครอืขา่ยจะทําหนา้ทีเ่หมอืนเซ็นเซอรเ์พือ่คน้หา
ภยัคกุคามอยา่งรวดเร็ว และจะกกักนัไวเ้พือ่เป็นการลด
ความเสยีหายใหน้อ้ยทีส่ดุ 

• ปรบัปรงุความสามารถในการผลติของพนกังานใหด้ี
ข ึน้: คณุภาพของบรกิารแบบครบวงจรจะปรับปรงุ
ประสบการณ์ของผูใ้ช ้และเพิม่ความสามารถในการผลติ
ขึน้ตามลําดบั การศกึษาเกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้
เครอืขา่ยในปี 2015 ของ ZK Research พบวา่โดย
เฉลีย่แลว้พนักงานมคีวามสามารถในการผลตินอ้ยลง 
14% เนื่องจากประสทิธภิาพในการใชง้านโปรแกรม
ประยกุตท์ีไ่มด่ ี(การจัดแสดงขอ้มลูที ่5) วธิกีารของ 
Cisco ในการรับประกนัการบรกิารนัน้สามารถสง่มอบการ
ปรับปรงุความสามารถในการผลติใหด้ขี ึน้ไดเ้ป็นตวัเลข
ถงึสองหลกั โดยใชเ้พยีงการทําใหโ้ปรแกรมประยกุตท์ี่
องกก์รใชง้านอยูแ่ลว้นัน้ทํางานไดอ้ยา่งดทีี่สดุ 

• รากฐานของการเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตในอปุกรณ์
และเครือ่งมอืทุกรปูแบบ: การเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตใน
อปุกรณ์และเครือ่งมอืทุกรปูแบบจะพรอ้มสําหรับการใช ้
งานและเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วในอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ 
สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยดจิติอลของ Cisco ไดรั้บการ
ออกแบบขึน้มาเพือ่สรา้งเครอืขา่ยทีส่ามารถปรับขนาด
ไดส้งูซึง่สามารถจัดสง่การเชือ่มตอ่ทีจํ่าเป็น การแบง่

สว่น การรักษาความปลอดภัย และขอ้มลูเชงิลกึสาํหรับ
การใชง้าน IoT ทีป่ระสบความสาํเร็จ 

• การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากไดด้ยี ิง่ข ึน้: ผูนํ้าดา้น 
IT และธุรกจิสามารถทําความเขา้ใจรูปแบบเครอืขา่ย
และผลกระทบทีเ่กดิกบัผูใ้ช ้แอพพลเิคชัน่ และ
โครงสรา้งพืน้ฐานไดด้ยีิง่ขึน้ผา่นการวเิคราะหบ์ิ๊กดาตา้
และขอ้มลูเชงิลกึตามบรบิท ดังนัน้ IT จงึสามารถ
เปลีย่นไปใชร้ปูแบบการจัดการทีค่าดการณ์ไดเ้พือ่การ
วางแผนทีด่ขี ึน้สําหรับแบนวดิธแ์ละความตอ้งการดา้น
การบรกิารอืน่ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถใชข้อ้มลูเพือ่สง่
มอบขอ้มลูเชงิลกึทางธุรกจิในประเด็นตา่งๆ ได ้เชน่ 
การจา้งบคุคลากร ประสทิธผิลของการสง่เสรมิการขาย 
และประสทิธภิาพในการทํางาน  

• การปกป้องการลงทุน: Cisco สามารถสรา้งมูลคา่ที่
มากมายไดเ้มือ่เทยีบกบัการกําหนดราคาที่ตดิอยูบ่น
บรรจุภณัฑแ์ลว้ ผา่นบรรจุภณัฑซ์อฟตแ์วรข์อง Cisco 
ONE Software ทีม่คีวามสามารถในการพกพา
ใบอนุญาต 

• ววิฒันาการของบทบาทของวศิวกรเครอืขา่ย: 
เนื่องจากเครอืขา่ยพัฒนาไปสูรู่ปแบบทีม่ซีอฟตแ์วรเ์ป็น
ศนูยก์ลาง วศิวกรเครอืขา่ยตอ้งรวบรวมชดุทักษะใหม่ๆ 
เพือ่นําทักษะดังกลา่วไปใชใ้นการหาประโยชน์จาก
ความสามารถในการสัง่การของระบบเครอืขา่ย Cisco 
กาํลังพัฒนาการฝึกอบรมและโปรแกรมการรับรองของ
ตนเอง เพือ่ชว่ยในการจัดทําการฝึกอบรมใหม่ๆ  ที่
จําเป็นตอ้งใชช้ดุทักษะ 

• การเปิดใชง้านระบบนเิวศ: สถาปัตยกรรมเครอืขา่ย
ดจิติอลของ Cisco สง่เสรมิการสรา้งเทคโนโลยทีีน่่า
ตืน่เตน้และเป็นนวตักรรมใหม่ๆ  และระบบนเิวศในการ
บรกิารซึง่สามารถใชป้ระโยชน์จากวธิกีารทํางานของ
แพลตฟอรม์แบบเปิดได ้โปรแกรม DevNet ของ Cisco 
สง่มอบเครื่อ้งมอืทีส่ามารถชว่ยบรษัิทคูค่า้และลกูคา้ที่
ใช ้Cisco API ในการสรา้งมลูคา่ทีส่งูสดุจาก
แพลตฟอรม์ DNA ของ Cisco
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สว่นที ่VI: บทสรปุและคําแนะนํา 
ยคุดจิติอลมาถงึแลว้ และกําลังปรับรปูแบบทางธุรกจิใหม่
ดว้ยความรวดเร็วยิง่กวา่ทีเ่คยเกดิขึน้ ขอ้ไดเ้ปรียบในการ
แขง่ขนัในเศรษฐกจิระบบดจิติอลเป็นเรือ่งของความเร็ว 
องคก์รทีป่ระสบความสําเร็จมคีวามคลอ่งตัวและสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิไดร้วดเร็วกวคู่แ่ขง่ 

การทํางานเสมอืน ระบบคลาวด ์ความสามารถในการ
เคลือ่นที ่และ IoT ชว่ยใหก้ารประมวลผลและ
แอพพลเิคชัน่มคีวามคลอ่งตวัในการทํางาน—แตใ่นองคก์ร
สว่นใหญ ่เครอืขา่ยยงัคงไม่ยดืหยุน่และเป็นแบบคงที่
เหมอืนทีเ่มือ่กอ่น ควรพจิารณาวา่เวลาในการทํางานตัง้แต่
ตน้จนจบทีจํ่าเป็นตอ้งใชใ้นการเปลีย่นแปลงเครอืขา่ยนัน้
เป็นเหมอืนฆาตกรเงยีบของธุรกจิ เนื่องจากคา่ใชจ้า่ยที่
แทจ้รงิซึง่อยูก่บัเครอืขา่ยแบบเดมินัน้ทําใหพ้ลาดโอกาส
ทางธุรกจิ การใชง้านความสามารถของเครอืขา่ยทีม่คีวาม
คลอ่งตวัในการสนับสนุนธรุกจิระบบดจิติอลตอ้งมี
ความสาํคัญเป็นลําดบัแรกสําหรับผูนํ้าธุรกจิและ IT เพือ่
ชว่ยใหบ้รษัิทสามารถเริม่ตน้โครงการนี้ได ้ZK Research 
ไดใ้หค้ําแนะนําไวด้ังตอ่ไปนี้: 

• นําการดจิไิทซม์าเป็นสว่นหนึง่ ความสาํเร็จในอดตีไม่
สามารถรับประกันความสําเร็จในอนาคตได ้ธรุกจิใน
ระบบดจิติอลมคีวามสามารถในการนําโอกาสทางการ
ตลาดใหม่ๆ  มาใชง้านอยา่งตอ่เนื่อง ถงึเวลาสาํหรับ
ธรุกจิทกุประเภท—ทัง้ขนาดใหญแ่ละเล็ก—เพือ่เป็นสว่น
หนึง่ของยคุดจิติอลและกลายเป็นองคก์รทีเ่ป็นผูนํ้าดา้น 

IT บรษัิททีทํ่าเชน่นี้จะไดกํ้าไรมากยิง่ขึน้ จะมรีะดับ
ความจงรักภกัดขีองลกูคา้ทีส่งูขึน้ และจะกา้วกระโดด
เหนือคูแ่ขง่ของตนเอง 

• ใชป้ระโยชนเ์ครอืขา่ยเพือ่ความสําเร็จในระบบ
ดจิติอล เพราะวา่เครอืขา่ยสามารถเขา้ถงึอปุกรณ์
ดจิติอลทัง้หมดได ้ในปัจจบุนั IT จงึเป็นศนูยก์ลางของ
ระบบเครอืขา่ย ดังนัน้ เครอืขา่ยควรไดรั้บการพจิารณา
วา่เป็นแพลตฟอรม์เชงิกลยทุธส์าํหรบัการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกจิ เครอืขา่ยมบีทบาทสาํคญัในการเชือ่มตอ่ผูค้น 
แอพพลเิคชัน่ และอปุกรณ์เขา้กบัแตล่ะสิง่ แตยั่ง
สามารถสง่มอบขอ้มูลเชงิลกึทางธุรกจิทีไ่มซ้ํ่ากนัได ้
นอกจากนี้ เครอืขา่ยยังสามารถใหก้ารรักษาความ
ปลอดภัยทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ปกป้ององคก์ร พนักงาน
และลกูคา้ขององคก์รได ้

• ใชว้ธิกีารเชงิสถาปตัยกรรมกบัเครอืขา่ย การสรา้ง
และการจัดการเครอืขา่ยบนพืน้ฐานแบบอปุกรณ์ตอ่
อปุกรณ์อาจเพยีงพอสําหรับยคุทีแ่อพพลเิคชัน่แบบ 
“พยายามทําหนา้ทีส่ง่ขอ้มลูไปยังปลายทางทีร่ะบไุวใ้ห ้
ดทีีส่ดุ” เป็นเรือ่งปกต ิแตท่กุวนันี้ ในองคก์รสว่นใหญ ่
เครอืขา่ยคอืธรุกจิ และตอ้งดําเนนิงานดว้ยความเร็ว
เทา่กบัการดําเนนิธุรกจิ วธิกีารเชงิสถาปัตยกรรมชว่ยให ้
มั่นใจไดว้า่เครอืขา่ยแบบครบวงจรจะดําเนนิการไดเ้ป็น
อยา่งด ีปลอดภัยและคลอ่งตัว และสามารถเพิม่
ประสทิธภิาพแอพพลเิคชัน่ทางธุรกจิใหด้ขี ึน้ได—้
นอกจากนี้ยังมคีา่ใชจ้า่ยโดยรวมของการเป็นเจา้ของที่
เป็นไปไดท้ีตํ่า่ทีส่ดุดว้ย 

 

 


