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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผม
เคยน�ำเสนอเนือ้หำเบือ้งต้นของกำรก�ำหนดกรอบกำรพฒันำ 
ICT ขององค์กำรด้วย EA (Enterprise Architecture) หรือ

สถำปัตยกรรมองค์กำร ในวำรสำร TPA News ฉบับที่ 202-203 
คอลมัน์ดอทคอม บทควำมตอนนีจ้ะขอหยบิยกขึ้นมำกล่ำวถงึอีกครั้ง
โดยจะลงในรำยละเอียดของหลักกำรท่ีใช้จัดท�ำสถำปัตยกรรม
องค์กำรในทำงปฏิบัติ ทั้งนี้ สืบเนื่องมำจำกว่ำก�ำลังจะมีกำรจัดท�ำ
กรอบกำรพฒันำสถำปัตยกรรมองค์กำรในระดบัประเทศ โดยในอนัดับ
แรกจะมุง่เน้นไปทีห่น่วยงำนภำครฐั มกีระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรเป็นแม่งำน (ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรเพื่อ
ศึกษำแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงไปเป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อให้ 
สอดรับกบันโยบำยของรฐับำล) ภำยใต้โครงกำรจดัท�ำกรอบแนวทำง
สถำปัตยกรรมองค์กำรของรัฐบำลไทย (Thailand Government En-
terprise Architecture Framework: TGEAF) กำรด�ำเนนิงำนดังกล่ำว
สอดคล้องกับตัวชี้วัดในกำรพัฒนำประสิทธิภำพสำรสนเทศภำครัฐที่
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก�ำหนดไว้เพื่อส่งเสริม
กำรพฒันำรัฐบำลอิเลก็ทรอนกิส์ ซึง่จะน�ำไปสูก่ำรบรูณำกำรระบบกำร
ให้บรกิำรของภำครฐัแบบเบด็เสรจ็ เชือ่มโยงได้อย่ำงครอบคลุมในชือ่ 
Single Government ทัง้นีโ้ครงกำร TGEAF จะเป็นเสมอืนกำรก�ำหนด
กรอบทิศทำงในกำรจัดท�ำ EA ของหน่วยงำนภำครัฐแต่ละหน่วยงำน
ให้สำมำรถน�ำ EA ของตนมำใช้สนับสนุน

กำ�หนดกรอบก�รพัฒน� ICT 
ขององค์ก�รด้วย EA (ภ�ค 2)

กำรประสำนกำรท�ำงำนร่วมกันแบบบูรณำกำรระหว่ำง 
หน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งจะท�ำให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น และพัฒนำได้
อย่ำงตรงจดุโดยเฉพำะในมติขิองกระบวนกำรขัน้ตอนปฏบิตังิำน และ
กำรให้บริกำรที่อำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเป็น
ทรัพยำกรพื้นฐำนที่ส�ำคัญ ซึ่งในต่ำงประเทศนั้นก็มีกำรพัฒนำกรอบ
กำรจัดท�ำ EA และเกิดกำรน�ำไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม อำทิ สหรำช-
อำณำจักร แคนำดำ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกำ เกำหลีใต้ แอฟริกำใต้ 
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เนปำล สำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น  
ทั้งนี้ เพื่อเป้ำประสงค์ในกำรบูรณำกำร กำรท�ำงำนร่วมกันของระบบ
สำรสนเทศ ทัง้ในส่วนของภำครฐั และเอกชนภำยในประเทศนัน้ๆ รวม
ถงึควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศหรอืกลุม่ประเทศ เพือ่เชือ่มโยงระบบ
กำรให้บริกำร กำรติดต่อประสำนงำน กำรค้ำ กำรลงทุน ที่ครอบคลุม
ทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงเสริมศักยภำพด้ำน
เศรษฐกิจของแต่ละภูมิภำคด้วย

ปัจจุบันมีหลายองค์การในประเทศไทยที่ให้ความสนใจ 
รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อการจัดท�า EA ภายในองค์การ และได้มีการ
ด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยความจ�าเป็นในการจัดท�า EA ของ
องค์การส่วนใหญ่ก็มสีาเหตุอันเนือ่งมาจาก องค์การมกีารพฒันาหรอื
น�าเอาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้เพื่อบริหารจัดการ 
สนับสนุนการให้บริการ การผลิตสินค้า หรือแม้แต่การเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งช่วงระยะเวลาในรอบ 10-15 ปีของการ 
ใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง หลายองค์การต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรค
ในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีหลายครั้ง และแต่ละครั้งส่งผลกระทบ
ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ส�าคัญขององค์การ
ในวงกว้าง ในบางกรณีก็มีความยุ่งยากซับซ้อน และส่งผลกระทบจน
กระทัง่ต้องมกีารล้มเลกิหรอืยตุโิครงการไป ตวัอย่างทีเ่หน็เป็นรปูธรรม
ในหลายองค์การ อาทิ ความพยายามเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มน�าระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรที่รู ้จักกันในชื่อระบบ ERP (Enterprise  
Resource Planning) มาปรับใช้ในองค์การ ซึ่งถ้าหากองค์การขาด
ความเข้าใจถึงกระบวนงาน ขั้นตอนปฏิบัติในรายละเอียดปลีกย่อยที่
มีความซ�้าซ้อน มีขอบเขต ข้อจ�ากัด รวมถึงข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องน�า
เข้า และส่งออกจากกระบวนงาน ส่วนใดบ้างทีค่วรหรอืไม่ควรน�าระบบ
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สื่อสาร ตลอดจนระบบ System software ทั้งหมดที่สนับสนุนการ
ท�างานของ Data architecture และ Application architecture

สถาปัตยกรรมองค์การทัง้สามส่วนข้างต้นต้องมีความสอดคล้อง
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ที่ส�าคัญต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การ โดยถ้าหากว่ามีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ จะมีผลกระทบ
ต่อสถาปัตยกรรมองค์การทัง้สามด้าน และต้องปรบัเปลีย่นสถาปัตย-
กรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์ในลกัษณะทีส่อดคล้องกนัด้วย
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เพราะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก ถ้าไม่มี 
การจัดท�าเอกสารบันทึกโครงสร้างทั้งหมดในลักษณะพิมพ์เขียว หรือ 
Blueprints เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องสามารถเข้าใจรายการต่างๆ ท่ีประกอบ
ขึน้เป็นสถาปัตยกรรมองค์การได้ก็อาจจะเกดิความสบัสน และอาจไม่
สามารถทีจ่ะด�าเนนิการพฒันาองค์การให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มี
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่ผู้บริหาร
ก�าหนดไว้ได้ ดงันัน้ Enterprise Architecture หรอื EA กค็อืพมิพ์เขยีว
ทีบ่นัทกึสาระส�าคญั และรายละเอยีดของสถาปัตยกรรมเชงิโครงสร้าง
ของระบบธุรกิจ ระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูล และระบบโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ไอซีที) ที่รองรับ
การด�าเนินงานขององค์การภายใต้ยุทธศาสตร์ และพันธกิจเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์การ 

Enterprise Architecture จงึท�าหน้าทีเ่หมอืนเป็นตวัเชือ่มโยง
ระหว่างกระบวนการทางธุรกิจกับไอซีที

ช่วยให้บคุลากรขององค์การในทกุระดบัได้รบัประโยชน์ดงัต่อ
ไปนี้

●	เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และคุ้มค่าต่อการลงทุน

●	เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อท�าความ
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับระบบไอซีที และบทบาทหน้าที่
ระหว่างกัน รวมถึงความเชื่อมโยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความรับผิด
ชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

●	เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการวางแผน และออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการเลือกใช้ระบบไอซีทีที่เหมาะสมเพื่อ
รองรับกระบวนการดังกล่าว

●	เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญต่อการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรม 
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ
สถาปัตยกรรมส่วนอื่นขององค์การ และคงไว้ซึ่งทิศทางในการด�าเนิน
งานขององค์การ

●	เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาการลงทุนใน
ด้านไอซีทีที่ซ�้าซ้อน ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการไอซีทีอย่างไม่เป็น
ระบบเพราะไม่เข้าใจถงึเหตผุล ความจ�าเป็น และความส�าคญัของการ
ลงทุนที่ชัดเจนผลกระทบที่ไม่ได้รับการประเมิน และภาพรวมของ 
ผูเ้กีย่วข้อง และองค์ประกอบอืน่ๆ ทีต้่องมกีารเปลีย่นแปลงไปตามการ
ลงทุน รวมถึงการขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือเก่ียวกับไอซีทีที่องค์การได้
ลงทุนไปแล้ว

สารสนเทศมาใช้สนับสนุน ฝ่ายงานไหนแผนกไหนบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึง 
และใช้งานข้อมูลแต่ละประเภท ไม่เช่นนั้นองค์การจะไม่สามารถมอง
เห็นภาพของเป้าหมายท่ีต้องการซึ่งควรจะต้องเป็นภาพเดียวกัน 
แต่แตกต่างกันตามบริบทของผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น เมื่อน�าระบบมาใช ้
ผู้บริหารจะได้เห็นข้อมูลอะไร ผู้ปฏิบัติจะได้ใช้ประโยชน์จากระบบ
อย่างไรบ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้ใช้บริการ คู่ค้าจะได้รับข้อมูลหรือ
บรกิารอะไรบ้างจากระบบ โดยการพฒันาหรอืน�าเอาระบบสารสนเทศ
มาใช้สนับสนุนงานก็เปรียบเสมือนการต่อเติมอาคาร วิศวกรจ�าเป็น
ต้องมีแบบแปลนหรือพิมพ์เขียวของอาคารโดยจะต้องน�ามาใช้เพื่อ
ประเมินความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง ว่าต้องสร้างตรงจุดไหน สร้าง
อย่างไร ผลลพัธ์จะออกมาเป็นแบบไหน ซึง่ในแบบแปลนนัน้จะถกูน�า
ไปใช้งานในบริบทต่างๆ กัน 

เป็นแบบแปลนฐานรากเพื่อการก่อสร้างงานโครงสร้าง แบบ
แปลนไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อวงจร และวางระบบไฟ แบบแปลน
ท่อน�้า รางน�้า บ่อเกรอะ ฯลฯ เพื่อการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ก็เปรียบ
เสมือนมมุมองของผูใ้ช้งานทีม่คีวามแตกต่างกนัตามความต้องการใช้
งานแต่มีภาพเป้าหมายเป็นภาพเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้สามารเข้าใจ EA ได้มากขึ้นในทางปฏิบัติ ต้อง
กล่าวถึงกรอบแนวคิด และแนวทางการจัดท�า EA ที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ซึ่งหลายองค์การใช้อ้างอิงในการจัดท�า EA ของตน โดย
เฉพาะในประเทศไทยหากจะมีการจัดท�า EA แล้วละก็ส่วนใหญ่จะ
ต้องมีการอ้างถึงกรอบแนวทางของ Zachman Framework, The 
Open Group Architecture Framework (TOGAF) และ Federal 
Enterprise Architecture (FEA)

ก่อนอ่ืนเรามาทบทวน EA ในเบื้องต้นสักเล็กน้อย EA นั้น 
อย่างท่ีได้รับทราบกันแล้วว่ามันคือสถาปัตยกรรมองค์การ ซึ่งจะ
ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมส่วนย่อย หรือ EA Sub Model 3 ส่วน
หลักๆ นั่นคือ 

1) สถาปัตยกรรมองค์การในส่วนท่ีเก่ียวกับธุรกิจหรือ Busi-
ness Architecture หมายรวมตั้งแต่โครงสร้างการจัดสรรความ 
รับผิดชอบ และหน้าที่ของบุคลากรว่าใครท�างานอะไร และขึ้นอยู่กับ
สายงาน และใต้บังคับบัญชาสายใด แต่ละสายงานต้องท�างานอะไร
บ้าง และท�าอย่างไร ด้วยกระบวนการท�างานอย่างไร (Business 
processes) ต้องใช้ข้อมูลแบบใด (Business objects) เพื่อให้บริการ
แก่ผู้อื่นทั้งบุคคลภายนอก และภายในเรื่องอะไรบ้าง

2) สถาปัตยกรรมองค์การในส่วนที่เป็น Information Sys-
tems Architecture หมายถึงกลุ่มที่เป็น Data architecture และ 
Application architecture ประกอบด้วยโครงสร้างระบบซอฟต์แวร์ 
และโครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในแต่ละระบบงาน เป็นระบบซอฟต์แวร์
ทีไ่ปสนบัสนนุการท�างานของกระบวนการ (Business processes) ใน 
Business architecture

3) สถาปัตยกรรมองค์การส่วนทีเ่ป็น Technology Architec-
ture หมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการท�างานของ
องค์การ รวมตั้งแต่กลุ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และระบบ ต่อฉบับหน้าอ่าน


