กาวขาม หลุมพราง
เผชิญหนา ความทาทาย
เพื่อ พัฒนาทักษะ ดาน
อุตสาหกรรมแหงอนาคตมาพรอมกันกับกระบวนการผลิตที่
“ยกระดับดวยระบบอัตโนมัติผานการเชื่อมตอระหวางกัน”
มากยิ่งขึ้น เครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆ มีความแตกตาง
จากในปจจุบนั และไดรบั การพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้
ตอบสนองตอความตองการของมนุษยไดอยางตรงจุด
อีกไมนานเกินรอ เราคงจะไดเห็นภาพเครื่องจักรอัจฉริยะที่
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณตางๆ ไดโดยอัตโนมัติ

ดังนั้น เทคโนโลยีสําคัญที่จะทําใหอุตสาหกรรมใหมนั้นเกิดขึ้นไดคือ
The Internet of Things (IoT)
ที่เราทุกคนควรหันมาใหความสําคัญและพัฒนาทักษะ หรือ Skills
เพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีดังกลาว

Challenges: องคกรตองพบความทาทาย
ในการพัฒนา IoT Skill
ในการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดาน IoT องคกรไมไดตองเผชิญเพียงแคการหาแนวทาง
เพิ่มทักษะใหแกบุคลากรเทานั้น แตจําเปนตองกาวขามความทาทายที่เกี่ยวของกับเรื่องกําลัง
แรงงาน รวมทั้งโปรแกรมการพัฒนาทักษะบุคลากรดวย

Up-skilling: การยกระดับทักษะเดิมใหมีประสิทธิภาพขึ้น

องคกรตองเผชิญกับความทาทายในการยกระดับทักษะดาน IoT ใหแก
กําลังแรงงานในภาคสวนตางๆ ดวยวิธีการตางๆ ไมวาจะเปนการอบรมภายใน
หรือการฝกอบรมจากวิทยากรนอกองคกร ตัวอยางดังเชน พนักงานในไลนการผลิต
สินคา ควรจะไดรับการพัฒนาทักษะดาน Robot หรือ เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหนํามาประยุกตใชในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หนึ่ ง ตั ว อย า งที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความท า ทายในประเด็ น ดั ง กล า ว
ไดอยางชัดเจน คือปญหาที่เกิดขึ้นในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็วอันประกอบดวย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India)
จีน (China) และแอฟริกาใต (South Africa) หรือที่คุนหูกันในชื่อ BRICS
จากการสํารวจพบวา นักเรียนในกลุมประเทศ BRICS ยังขาดทักษะ
ในการปฏิบัติหรือทักษะดานเทคนิค และยังไมสามารถนํามาปรับใชไดจริงในการ
ทํางาน ซึ่งเปนปญหาที่เกิดจาก “ความไมเชื่อมโยงกันระหวางภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม” สงผลใหนักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม
กับยุคสมัย

Re-skilling: การเพิ่มเติมทักษะใหม
เมื่ออุตสาหกรรม 4.0 มาพรอมกับความไมแนนอน
ตําแหนงงานในบางตําแหนงอาจไมไดเปนทีต่ อ งการ
ของตลาดอีกตอไป และอาจถูกแทนที่ดวยตําแหนง
งานอืน่ ๆ องคกรจึงจําเปนตองเตรียมพรอมการลงทุน
ในการเพิม่ เติมทักษะใหมใหแกบคุ ลากร ใหสามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ได

Continuous Learning: การเรียนรูอยางตอเนื่อง
เทคโนโลยีบางอยางก็อาจจะลาสมัยไปในชั่วพริบตา
สิ่งที่องคกรตองใหความสําคัญอยางเรงดวนคือการ
ปรับปรุงกลยุทธการพัฒนาองคกรอยูตลอดเวลา
เพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในขณะนี้

Mindset Change: การเปลี่ยนแนวคิด
เมื่ อ บุ ค ลากรในองค ก รถู ก บั ง คั บ ให ต  อ งปรั บ ตั ว
ใหสอดรับกับโลกยุคโลกาภิวฒั น แนนอนวาบางครัง้
ต อ งเกิ ด การต อ ต า นในการรั บ เทคโนโลยี เ ข า มา
ประยุกตใช องคกรจึงจําเปนตองวางแผนและเตรียม
กลยุทธเพื่อสรางแนวคิดใหมๆใหกับบุคลากร

Pitfalls: สํารวจหลุมพราง ทีข่ ดั ขวางไม ใหโปรเจค
การพัฒนา IoT ประสบความสําเร็จ
องคกรจํานวนไมนอย มองเห็นโอกาสในการนํา IoT เขามาใชในการดําเนินธุรกิจ
อาจเพราะมองเห็นวาจะเปนชองทางที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
แบบกาวกระโดด แต ในขณะเดียวกัน หากปราศจากการพิจารณาอยางถี่ถวน
ไมแนวาจากการคาดการณวาองคกรจะ “รุง” อาจกลายเปน “รวง” ได

Steve Brumer ซึ่งเปนพารทเนอรของบริษัทในอุตสาหกรรม IoT ไดกลาวถึงหลุมพรางที่อาจกอใหเกิด
ขอผิดพลาดในการดําเนินกิจกรรมโปรเจคดาน IoT เพื่อใหองคกรตางๆ เพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้น

1. ขาดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
และขาดแนวทางในการชี้นํา
โปรเจคในการพัฒนา IoT อาจไมประสบความสําเร็จ
เพราะไมไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาหรือผูบริหาร
ในองคกร หนึ่งตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ การปรับปรุงเมืองไปสู
การเปน Smart City ดวย IoT
ในบางครั้ง สภาเทศบาลเมืองอาจจะรับรอง และ
สนับสนุนการสรางเมืองในรูปแบบอัจฉริยะในชวงแรก แตตอ มา
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โปรเจคการพัฒนา
เมืองตางๆ ก็ตองหยุดชะงักและขาดความตอเนื่อง ประเด็น
นี้ยังกลายเปนปญหาใหญที่ทํา ใหก ารพัฒนาเมืองโดยใช
เทคโนโลยี IoT ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ทุกคนคิดไว

2. ตกหลุมพรางดวยภาพที่เกินความเปนจริง
องคกรจํานวนไมนอยกําลังประสบกับปญหาใหญ
เนื่องจากจําเปนตองดิ้นรน เพื่อสรางรายไดจากตลาดดาน
Internet of Things ซึ่งกอนหนาที่จะเขาสูตลาดดังกลาว
องคกรลวนแตคิดวาเปนสิ่งที่งายและสามารถทําไดภายใต
ความสามารถของตัวเอง แตอยางไรก็ตามการจะปรับปรุง
และพัฒนาธุรกิจใหเปนธุรกิจที่รองรับ IoT อยางเต็มตัวนั้น
ไมใชเรื่องงายสําหรับมือใหม
องคกรเหลานี้ มักจะไดรับคําแนะนําจากคนอื่นๆ
ใหลองใชเทคโนโลยี IoT หรือแมแตเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจ
และกระโดดเขามารวมวงในตลาดดานนี้กันอยางไมคิดหนา
คิดหลัง สิ่งที่ตามมาคือ ความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจ
ใหสามารถกาวขามหลุมพรางที่ตนเองคิดไวในตอนแรกใหได
นั่นเอง

3. ไม ใหความสําคัญกับเรื่อง “การบูรณาการ”

4. ตองมีความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจดาน IoT

สําหรับในแงมมุ ดานอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี
Internet of Things ก็เหมือนกันภาพจิ๊กซอว ที่ตองเรียนรูที่จะ
“เชื่อมโยง” ทุกสิ่งเขาดวยกัน ไมวาจะเปนประเด็นในดาน
ความปลอดภัย ไปจนถึง Machine Learning
นอกจากนี้ แพลตฟอรมในการทํางานดาน IoT
ยังมีมากกวา 100 แพลตฟอรมใหเลือกนํามาปรับใช มีทั้ง
แพลตฟอรมทีย่ งั ไมสมบูรณแบบและยังตองไดรบั การพัฒนาอยู
ดังนั้น บริษัทที่จะประสบความสําเร็จ คือบริษัทที่รูจักการ
“บูรณาการ” เลือกรับและปรับใชเทคโนโลยีตา งๆ ใหสอดคลอง
กับขีดความสามารถของตนเอง

ในป 2018 ทีผ่ า นมานี้ มีแพลตฟอรม IoT หลากหลาย
แพลตฟอรมที่ไมสามารถติดตามผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากองคกรที่เขาสูธุรกิจในตลาด IoT อยางเต็มตัว ยังไม
เขาใจสถานการณการแขงขันทีร่ นุ แรงของอุตสาหกรรมดานนี้
Brumer เลาจากประสบการณสวนตัววา หลายครั้ง
ที่เขาไดถามนักธุรกิจหนาใหม ที่อยากเขามาลงทุนในตลาด
IoT เพื่อใหนักธุรกิจเหลานั้นไดตระหนักวา จะทําอยางไร
ใหบริษัทของตัวเองนั้น สามารถแขงขันกับบริษัทเปนรอยๆ
ในตลาดเดียวกันได รวมทั้งจะทําอยางไรใหสามารถพัฒนา
แพลตฟอรม IoT ใหกลายเปน “White Label” หรือบริษัท
ทีส่ รางโฮสตทงิ้ หรือแพลตฟอรมใหผอู นื่ เขามาใชงาน ปรับธุรกิจ
ใหกลายเปน “ผูนํา” มากกวา “ผูตาม”

ในยุคที่อุตสาหกรรมแหงอนาคตมาพรอมกับเทคโนโลยีอันลํ้าสมัย
บางองคกรเนนความสําคัญกับการพัฒนาเฉพาะดานเทคโนโลยี
เพื่อใหสามารถกาวทันโลกได โดยลืมไปวาการพัฒนาทักษะบุคลากร
รวมถึงปลูกฝงแนวคิดในการรับมือความเปลี่ยนแปลงไปพรอมๆ กัน
ก็เปนเรื่องที่ขาดไมได และจะชวยผลักดันใหอุตสาหกรรม
กาวไปสูอนาคตไดอยางยั่งยืน

Reference: http://www.ioti.com/industrial-iot-iiot/5-pitfalls-can-hold-back-industrial-iot-projects
http://www.globalskillsummit.com/Whitepaper-Summary.pdf

