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จากฉบับที่แล้วต่อ
วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทรัพยากร
ด้านไอซีที ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีอื่นๆ 

เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า และมีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์การ
ในยุคปัจจุบัน บุคลากรขององค์การ และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความ
ส�าคัญ และต้องเข้าใจ ถึงความส�าคัญดังกล่าวในบริบทของตน โดย
ภายในองค์การเดยีวกนั เจ้าหน้าทีฝ่่ายบรหิารจะมองความส�าคญัของ
ไอซทีแีตกต่างจากเจ้าหน้าทีฝ่่ายไอซที ีเจ้าหน้าทีก่ารตลาดกอ็าจมอง
เห็นถึงความส�าคัญของไอซีทีในอีกแง่มุมมองหนึ่ง เหมือนกันกับ
พิมพ์เขียวของอาคาร โดยอาคารเดียวกันจะถูกน�าเสนอในพิมพ์เขียว
หลายรูปแบบซึ่งในทางสถาปัตยกรรมองค์การจะใช้ค�าว่า “View” ซึ่งมี 
“View Point” หรือ “Perspective” ที่แตกต่างตามบริบทที่เกี่ยวข้อง 

 ในองค์การที่มีบุคลากรจ�านวนมากท�าให้มีโอกาสมอง 
สิ่งเดียวกัน แต่ต่างมุมมองกัน จึงไม่จ�าเป็นต้องเห็นคุณค่าที่ตรงกัน  
มีความเข้าใจเหมือนกัน เน่ืองจากแต่ละคนมีมุมมองของตนเองที ่
แตกต่างกัน ในกรณีของ EA ผู้ที่เกี่ยวข้องมีทั้งผู ้บริหารระดับสูง  
ผู้จัดการ ผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ออกแบบ และพัฒนา
ระบบไอซที ีเจ้าหน้าฝ่ายเทคนคิ ผูใ้ช้งาน หน่วยงานเจ้าของข้อมลู ฯลฯ 
แต่ละบุคคล แต่ละต�าแหน่ง มีความสนใจ และความเข้าใจเรื่อง EA 
ในมุมมองของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการออกแบบ EA 
จ�าเป็นต้องน�าเสนอแบบพิมพ์เขียวด้วยข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของ

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

ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มซึ่งมีความหลากหลายมาก ดังนั้น เพื่อให้ง่าย
ต่อการบรหิารจดัการความต้องการ View Point จงึมผีูค้ดิค้นกรอบการ
จัดท�า EA (Framework) ที่ช่วยในการก�าหนด Viewpoints เพื่อน�าไป
สู่การน�าเสนอภาพของ EA ที่เป็นประโยชน์ในบริบทของผู้ใช้ข้อมูล 
Views ในชื่อ The Zachman Framework โดย Viewpoints นั้น ถือว่า
เป็นหัวใจส�าคัญของ EA ที่มีความจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จาก EA ได้อย่างเต็มที่

 นอกจาก Framework ส�าหรบัด�าเนนิการเรือ่ง View Point 
แล้ว ยังมี Framework ที่ก�าหนดขั้นตอน และแนวทางในการจัดท�า  
EA ทีอ่งค์การสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในชือ่ 
The Open Group Architecture Framework (TOGAF)  

 ผลลัพธ์ของ EA นั้น เป็นการน�าเสนอสถาปัตยกรรม 
ขององค์การด้วยแบบจ�าลอง (Model) ต่างๆ ที่สัมพันธ์กันระหว่าง 
ฟังก์ชั่นทางธุรกิจ กระบวนการท�างาน ข้อมูลที่ใช้ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เทคโนโลยี และตัวองค์การเอง (โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยทุธศาสตร์) จงึมกีารก�าหนด Framework ส�าหรบัจดัท�า และน�าเสนอ
แบบจ�าลองของสถาปัตยกรรม โดย Federal Enterprise Architecture 
(FEA) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจ เข้าถึง และสามารถน�า 
EA ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
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ความส�าคัญกับสถาปัตยกรรมองค์การในส่วนที่เป็น Information 
Systems Architecture แยกออกเป็น 2 องค์ประกอบนั่น คือ Data 
architecture และ Application architecture ท�าให้ 4 องค์ประกอบ 
เป็นดังนี้

สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture): กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การ (Business Strategy and  
Tactic) กระบวนการธรุกิจ (Business Processes) รวมไปถึงการก�ากบั
ดูแลกิจการ (Governance)

1) สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture): อธิบาย
ถึงโครงสร้างของข้อมูลทั้งในระดับ Logical และระดับ Physical และ 
เครื่องมือ/กระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูล

2) สถาปัตยกรรมด้านแอปพลเิคชัน่ (Application Architec-
ture): แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง Application กบักระบวนการธรุกจิ 
และความเชื่อมโยงกันระหว่าง แอปพลิเคชั่น กับ แอปพลิเคชั่น

3) สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Architec-
ture): อธิบายถึงการน�าเอาซอฟต์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) มาสนับสนุนการบริหารจัดการกับข้อมูลแอปพลิเคชัน 
และธุรกิจในส่วนนี้จะกล่าวรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) เช่น เครือข่าย (Network) 
กระบวนการ (Process) และมาตรฐาน (Standard)

The Zachman Framework for Enterprise 

Architecture

The Zachman Framework เป ็นแนวคิดที่พิจารณา 
2 องค์ประกอบส�าคัญ โดยองค์ประกอบแรกเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับ 
การสือ่สารโดยการสอบถามด้วย 6 ค�าถามอันประกอบด้วย ใคร (Who) 
ท�าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เม่ือไร (When) ท�าไม (Why) และ
อย่างไร (How) ในตาราง The Zachman Framework for Enterprise 
Architecture คือ คอลัมน์แนวนอน ค�าถามเหล่านี้จะช่วยรวบรวม และ
วิเคราะห์เร่ืองราวหรือสิ่งต่างๆ และการหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล
ของสิ่งเหล่านั้น องค์ประกอบที่สอง คือ มุมมองผู้รับฟัง ในตาราง  
The Zachman Framework for Enterprise Architecture คือ คอลัมน์
แนวตั้ง เป็นองค์ประกอบที่กล่าวถึงมุมมองของผู ้ที่เก่ียวข้องกับ
สถาปัตยกรรมองค์การในมุมมองต่างๆ โดยประกอบไปด้วย 6 มุมมอง 
ดังต่อไปนี้ มุมมองผู้บริหาร (Executive) มุมมองผู้จัดการธุรกิจ (Busi-
ness Mgnt.) มุมมองสถาปนิก (Architect) มุมมองวิศวกร (Engineer) 
มุมมองช่างเทคนิค (Technician) และมุมมองระดับองค์การ (Enter-
prise) มุมมองเหล่านี้จะท�าให้มองเห็นภาพของความสัมพันธ์จาก
นามธรรมสู่รูปธรรมมากขึ้นตามล�าดับ

TOGAF Framework

TOGAF ให้แนวทางในการจดัท�า และการน�าเอาสถาปัตยกรรม
องค์การไปใช้งาน TOGAF แบ่งสถาปัตยกรรมองค์การออกเป็น  
4 องค์ประกอบ จาก 3 องค์ประกอบหลกั โดยท�าการขยายความหรอืให้

ต่อฉบับหน้าอ่าน


