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ใน
ปัจจุบันกระแสการบริหารจัดการองค์การเพื่อการน�าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผลักดันภารกิจ หรือธุรกิจหลักให้

เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน ก�าลังได้รับการตอบสนองจาก
องค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่ เนื่องจากเดิมมีการพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเน้นเฉพาะบางจดุ ไม่เป็นระเบยีบขาดแบบแผน
ที่เหมาะสม ซึ่งเกิดขึ้นกับองค์การที่มีการด�าเนินงานมาอย่างยาวนาน 
หรือพึ่งมีการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพใน 
การแข่งขัน หรือบริหารจัดการ ท่ีต่างประสบปัญหาในการขยาย 
ผลการสนับสนุนและการพัฒนาในด้านดังกล่าว ไปยังส่วนงาน หรือ
กระบวนงานอ่ืนๆ ในองค์การ ที่ไม่มีความชัดเจนว่าควรด�าเนินการ
อย่างไร จงึจะประสบผลส�าเรจ็ เพราะบางกรณไีม่สามารถล่วงรูเ้ลยว่า
เดมิทแีล้วรปูแบบ หรอืโครงสร้างของกระบวนงานนัน้ๆ แมก้ระทัง่เนือ้
ของข้อมลูเป็นอย่างไร  มเีป้าหมายในการด�าเนินการเพือ่วตัถปุระสงค์
ใดและต้องน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยอย่างไร  จงึจะสามารถ
ตอบสนองกับงานส่วนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจต้อง
อาศัยผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักในการพัฒนาและหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวบุคลากรอาจต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ จ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องถอดเอา
โครงสร้างในมติิต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องทัง้องค์การออกมาจดัท�าเป็นเอกสาร
ในลกัษณะทีค่ล้ายกับพมิพ์เขยีว หรอืแบบแปลนของอาคาร เพือ่ไม่ให้
องค์ความรู้ในโครงสร้างดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรอาวุโส หรือเจ้า
หน้าที่ผู ้เชี่ยวชาญท่านใดท่านหนึ่งและเพื่อสร้างความชัดเจนใน
องค์การ ถงึกระบวนงานหลกัทีด่�าเนนิการ ภารกจิทีใ่ห้บรกิาร เป้าหมาย 
การก�าหนดแผนผังการบริหารจัดการ รูปแบบของเอกสาร ข้อมูล การ
เชื่อมโยงภารกิจภายใน อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งข้อมูล
โครงสร้างในมติต่ิางๆ เหล่านีจ้ะช่วยให้บคุลากรภายในทีม่ภีาระหน้าที่
เก่ียวข้องในการพัฒนาองค์การ หรือแม้กระทั่งผู ้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก สามารถมองเหน็ภาพการพฒันาทีช่ดัเจนตรงจดุ ตรงประเดน็ 
สามารถประเมนิความเหมาะสมและผลกระทบจากการด�าเนนิการต่อ
ส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น การด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวส�าหรับองค์การถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญต่อการพัฒนาองค์การ เพื่อการแข่งขัน หรือเพื่อ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพราะหากต้องการจะรบร้อยครั้ง 
ชนะร้อยครั้ง ก็จ�าเป็นต้องรู้เขาและที่ส�าคัญต้องรู้เราให้ดีเสียก่อนเป็น
อันดับแรก

ทำาความรูจ้กักบั EA (Enterprise Architecture)

แนวคิด Enterprise Architecture: EA หรือ สถาปัตยกรรม
องค์การนัน้ เป็นโครงสร้างซึง่รวบรวมทกุสิง่ทกุอย่างในองค์การเข้าไว้
ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่สินค้าและบริการ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย หรือให้
บริการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนผังองค์การ กระบวนการท�างาน ความ
เสี่ยงในองค์การ ข้อมูลสนับสนุนการท�างาน ระบบซอฟท์แวร์ต่างๆ 
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การและระบบ
ความปลอดภัยภายในองค์การ ซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยทั่วไปจะถูกเรียกว่า 
artifact (วัตถุหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น) ของ Enterprise Architecture

Enterprise Architecture ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ blueprint หรือ
เอกสารที่ระบุรายละเอียดขององค์การที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ยัง
รวมไปถึงกระบวนการที่ได้มาซึ่ง Artifact เหล่านั้น และการจัดการให้ 

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำ�หนดกรอบก�รพัฒน� ICTขององค์ก�รด้วยEA
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

Artifact เหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยอยู่เสมอ En-
terprise Architecture เป็นเอกสารที่ช่วยให้สามารถท�าความเข้าใจ
องค์การได้ดีขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้าง
องค์การในอนาคตตามแนวทางกลยุทธ์ขององค์การท่ีวางไว้ และยัง
ก�าหนดแนวทางซึง่จะใช้ขบัเคลือ่นองค์การจากสถานะปัจจบุนั ไปยงั
สถานะทีต้่องการได้ เปรยีบเสมอืนการว่าจ้างสถาปนกิทีจ่�าเป็นจะต้อง
บอกโจทย์ความต้องการแก่สถาปนิก ว่าอยากจะได้อาคารที่มี func-
tion อะไร มี concept ประมาณไหน ภายใต้งบประมาณเท่าใด จาก
นั้นสถาปนิกก็จะมีหน้าที่ออกแบบให้ได้ตาม concept ซึ่งสถาปนิกก็
จะวาด และสร้างแบบจ�าลองขึ้นมาให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นภาพ พร้อมทั้ง
สามารถน�าไปลงมือก่อสร้างได้จริง รวมถึงในกรณีที่เจ้าของอาคาร
เดมิ ต้องการตกแต่ง  หรอืต่อเตมิ แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าจะต่อเติม
ได้หรือต่อเติมไม่ได้ จุดใดที่สามารถเจาะผนังได้ เจาะแล้วจะไม่ไป
ตรงกับโครงสร้าง ไม่ไปตรงกับสายไฟที่ฝังอยู่ ในกรณีนี้ Enterprise 
Architecture ก็จะมีส่วนส�าคัญอย่างมากที่จะท�าให้สามารถต่อเติม
อาคารโดยให้มีผลกระทบกับโครงสร้างเดิมน้อยที่สุด ถ้าไม่มี Enter-
prise Architecture อาจจะไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่ก�าลังจะด�าเนินการนี้
มีผลกระทบอย่างไร หรือส่งผลเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่ออาคารซึ่ง
ในที่นี้เปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปมัยแล้วหมายความถึงองค์การ

Enterprise Architecture ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าการ
วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่จะน�าเอา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ภารกิจ และกระบวนงานทางธุรกรรมขององค์การเป็นตัวน�า ดังนั้น 
Enterprise Architecture จึงไม่ใช่เรื่องที่ด�าเนินการเฉพาะทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เจ้าหน้าที่ในด้านดังกล่าวเป็นผู้ด�าเนิน
การเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันทั้งองค์การเพื่อ
ร่วมกันด�าเนินการจัดท�าสถาปัตยกรรมองค์การ ในส่วนต่างๆ ให้
สามารถอธบิายรปูแบบกระบวนงานธรุกรรม บคุคลทีเ่กีย่วข้อง รปูแบบ
ข้อมูล ระบบงาน การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่อง
คอมพวิเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือ่งคอมพวิเตอร์ลกูข่าย อปุกรณ์ประกอ
บอืน่ๆ รวมไปถงึซอฟต์แวร์พืน้ฐาน โดยหลกัการในการท�า Enterprise 
Architecture นั้น ผู ้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก 
ทั่วโลกได้ระดมสมองและก�าหนดแนวทางการจัดท�าสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ Zachman Enterprise  
Architecture หรือรูปแบบของ The Open Group Architecture 
Framework (TOGAF) ได้เสนอแนวทางที่จ�าแนกสถาปัตยกรรม 
ออกเป็น 4 มุมมอง ดังนี้

1) สถาปัตยกรรม หรอืกรอบแนวทางด้านกระบวนการทาง
ธรุกรรมขององค์การ (Business Architecture) อธบิายเกีย่วกบักรอบ
ทิศทางในเชิงนโยบาย ประโยชน์และวิสัยทัศน์ขององค์การ รวมทั้ง
ต้องมีการวิเคราะห์และน�าเสนอแนวทางของขั้นตอนธุรกรรมที่สนใจ 
ซึ่งมักจะต้องวิเคราะห์การด�าเนินการทั้งโดยบุคคลและระบบงานซ่ึง
ท�างานร่วมกับข้อมูลด้านธุรกรรมที่เก่ียวข้อง แต่ไม่เน้นที่ตัวองค์การ
และมองไปถึงการบริการต่อผู้ใช้บริการ โดยข้ามข้อจ�ากัดด้านสังกัด
หรือสายการบังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน

2) สถาปัตยกรรม หรอืกรอบแนวทางด้านมาตรฐานข้อมลู 
(Data/Information Architecture) อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มของข้อมูล 
โครงสร้างข้อมูล และลักษณะข้อมูล ซึ่งช่วยให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วม
กันระหว่างหน่วยงานและสามารถน�าเอาข้อมูลที่มีรูปแบบแตกต่าง
กันไปใช้ในการพัฒนาระบบงานได้

3) สถาปัตยกรรม หรือกรอบแนวทางการจัดกลุ่มธุรกรรม
หรือระบบงาน (Application Architecture) อธิบายเกี่ยวกับองค์
ประกอบของระบบงานทีใ่ห้บรกิารและการเชือ่มโยงระหว่างระบบงาน
ต่างๆ ทีอ่งค์การ หรอืกลุ่มงานต้องรบัผิดชอบและแสดงถึงบรกิารหรอื
ระบบย่อยต่างๆ ที่ประกอบรวมกันเป็นบริการ หรือระบบงานที่ใหญ่
ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น และตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้งานได้อย่างรวดเรว็ทนัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป 

4) สถาปัตยกรรม หรือกรอบแนวทางการจัดกลุ ่มของ
เทคนิค (Technical Architecture) อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์
ประกอบอื่นๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์พื้นฐานต่างๆ และความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่างๆ ซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้เกดิการจดักลุม่ธรุกรรม
หรอืระบบงานทีส่อดคล้องกบัความต้องการขององค์การหรอืกลุม่งาน


