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นอก
จากนี้ ในการน�าไปใช้จริงหลายองค์การได้มีการบรรจุ
สถาปัตยกรรมในส่วนที่ 5 เพื่อเป็นการวางโครงสร้าง

ในเรือ่งการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยโดยเฉพาะในมติขิองเทคโนโลยี
สารสนเทศองค์การ ซึ่งได้แก่ Security Architecture นั่นเอง และโดย
ส่วนใหญ่จะอ้างองิการด�าเนินการในกรอบของการบรหิารจดัการตาม
แนวทางของ ISO/IEC 27000 Series

ภาพแสดงโครงสร้าง Enterprise Architecture

ซึง่ส�าหรบัในมติขิองเทคโนโลยสีารสนเทศองค์การแล้ว Enter-
prise Architecture จะช่วยให้สามารถด�าเนินโครงการด้านดังกล่าว

ได้อย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดหวัง 
เพราะองค์การมคีวามชดัเจนในโครงสร้างและรายละเอยีดของส่วนที่
ต้องการการพัฒนา หรือสนับสนุน ซึ่งอาจสามารถลดค่าใช้จ่าย หรือ
การลงทุนที่ซ�้าซ้อนลง 

ภาพแสดง Enterprise Architecture Domain

จากภาพ Enterprise Architecture Domain จะพบว่าบทบาท
ของเทคโนโลยสีารสนเทศองค์การใน EA นัน้ บทบาทแรก คอื บทบาท
ในการจัดวางทรัพยากรระบบงาน พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การตามโครงสร้างของ En-
terprise Architecture ในส่วนต่างๆ (Technical Sub-Domains) 
บทบาทที่ 2 คือ การสนับสนุน ผลักดัน หรือพัฒนาโครงการที่จะช่วย
เสริมการด�าเนินการจัดท�า Enterprise Architecture ขององค์การ 
(Solution Architectire) ซึ่งจะด�าเนินการทั้ง 2 บทบาทควบคู่กันไป  

การน�าเอา EA ไปใช้ในองค์การ

EA นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อสร้าง
ความชัดเจนในการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปสนับสนุน จึง
ต้องมีแนวทาง หรือกลยุทธ์ในการน�าไปใช้ที่เหมาะสม โดยมีตัวอย่าง
แนวทางด�าเนนิการจากองค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่ทีไ่ด้ด�าเนนิ
การในเรื่อง EA หรือใกล้เคียง ดังนี้

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

จบ

กำ�หนดกรอบก�รพัฒน� ICTขององค์ก�รด้วยEA
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➠	การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ องค์การขนาดใหญ่มัก
จะต้ังหน่วยงานถาวรเพื่อจัดการกระบวนการเก่ียวกับสถาปัตยกรรม
องค์การ หน่วยงานนี้มีหน้าที่ที่ชัดเจน ท�างานเต็มเวลา บุคลากรมา
จากสายงานด้านธุรกิจและเทคโนโลยีผสมผสานเข้าด้วยกัน มีหน้าที่
รับผิดชอบและดูแลการก�าเนิดและพัฒนาการของสถาปัตยกรรม
องค์การ โดยทัว่ไป กลุม่ทีท่�างานด้านสถาปัตยกรรมองค์การจะน�าโดย
หวัหน้าสถาปนกิที่รายงานโดยตรงต่อ CIO และจะได้รบัรายงานจาก
กลุ่มที่ท�างานด้านโครงสร้างประกอบทางเครือข่ายสารสนเทศ ระบบ
งาน ฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์กลาง (middleware)

กลุ ่มท�างานสถาปัตยกรรมองค์การอาจจะไม่ได้มีหน้าที่
โดยตรงในการพฒันาสถาปัตยกรรมหลกัแต่พวกเขารบัผดิชอบในการ
ให้ความร่วมมอืทางด้านสถาปัตยกรรมทกุอย่าง เพือ่ให้เกดิมมุมองที่
ปะตดิปะต่อกนัระหว่างหน่วยงานธรุกิจและหน่วยงานด้านสารสนเทศ 
เม่ือเกิดความต้องการใช้ระบบงานทางธุรกิจใหม่ หรือพัฒนาระบบ
งานทางธุรกิจขึ้นมา กลุ่มท�างานด้านโครงสร้างองค์การจะต้องแน่ใจ
ว่าได้ท�าให้กลุ่มพัฒนาเห็นภาพ หรือวิเคราะห์โดยเอาภาพโดยรวม
บรรจุเข้าไปด้วย

➠	การกระจายผู้เชี่ยวชาญ โครงสร้างในการจัดการโดย
ทั่วไปที่สนับสนุนรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์การแบบกระจายมี
ลักษณะดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น (Local architecture experts) จะ
กระจายกันอยู ่ตามหน่วยธุรกิจที่เป็นเอกเทศ แต่เข้าร่วมกลุ่ม
โครงสร้างขององค์การส่วนกลาง ในส่วนกลางนีถ้อืว่าเป็นการท�างาน
ในระดบัองค์การ คณะกรรมการด้านมาตรฐานสถาปัตยกรรมองค์การ
จะได้รับการจัดตั้งขึ้นในระดับองค์การ เช่นกัน คณะกรรมการนี้เป็น
ตัวแทนของแต่ละสายธุรกิจ

กลุ่มท�างานด้านสถาปัตยกรรมองค์การมีบทบาทหลัก คือ  
ดูเทคโนโลยีใหม่ๆ และมาตรฐานต่างๆ ประเมินความสามารถเพื่อ
สนองความต้องการทางธรุกจิขององค์การ ยิง่มคีวามเข้าใจเทคโนโลยี
ได้รวดเร็วเท่าใด ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้กับธุรกิจมากขึ้นเท่านั้น 

➠	บทบาททีส่�าคญั กลุม่ท�างานด้านโครงสร้างองค์การยังมี
บทบาทส�าคัญด้านการเป็นที่ปรึกษาส�าหรับหน่วยงานธุรกิจและ 
ผู้พัฒนาระบบงาน ให้ความช่วยเหลือพวกเขาและมั่นใจว่าพวกเขา
สามารถติดต่อผู ้เชี่ยวชาญทางโครงสร้างอันเป็นสถาปัตยกรรม
ประกอบต่างๆ เพื่อให้ตัดสินใจในการเลือกใช้ระบบงานและ
เทคโนโลยีที่ถูกต้อง

มีหลายองค์การที่มีการจัดท�าสถาปัตยกรรมองค์การกว้างๆ 
ซึ่งสร้างข้ึนในระดับองค์การ แต่ละหน่วยธุรกิจที่เป็นอิสระก็มี
สถาปัตยกรรมของตนเองโดยครอบคลุมลักษณะเฉพาะตัวทางธุรกิจ
ทีจ่�าเป็น การท�าเช่นนีท้�าให้สามารถสร้างสถาปัตยกรรมในระดบัท้อง
ถิ่นที่เหมาะสมและสะท้อนลักษณะเฉพาะทางธุรกิจของแต่ละหน่วย
ธุรกิจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็รับเอาแนวทางสถาปัตย-
กรรมองค์การในระดบัสงูทีไ่ด้รับการสร้างขึน้ในระดบัองค์การมาเปน็
แนวทางด้วย

➠	การจัดการเพือ่ความส�าเรจ็ ควรแยกการด�าเนนิงานออก

เป็นขัน้เป็นตอนเพือ่ให้แน่ใจว่าจะเกดิความร่วมมอืกนั การท�างานเป็น
ทมี หรอืมกีลุม่ท�างานด้านโครงสร้างองค์การส่วนกลางท�างานเป็นทมี 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างองค์การส่วนท้องถิ่น ซึ่งท�างานในระดับ
หน่วยธุรกิจ คณะกรรมการมาตรฐานโครงสร้างองค์การ ก็ท�างานใน
ระดบัหน่วยธรุกจิด้วยเช่นกนั เพือ่ให้เกดิภาพพจน์ทีช่ดัเจนของแต่ละ
สายธุรกิจ

➠	อ�านาจและความรบัผดิชอบ ไม่ว่าสถาปัตยกรรมองค์การ
จะท�างานแบบศูนย์กลาง หรือแบบกระจาย กุญแจส�าคัญที่จะท�าให้
ประสบความส�าเร็จในขณะสร้างกระบวนการของสถาปัตยกรรม
องค์การ คือ แนวคิดของของการบริหาร หลักของการบริหารถูกน�าไป
ใช้อธิบายว่าอ�านาจและความรับผิดชอบส�าหรับกระบวนการทาง
สถาปัตยกรรมได้รบัการแบ่งปันทัว่ทกุหน่วยธรุกจิ หน่วยงานงานด้าน
สารสนเทศและผูใ้ห้บรกิารรายอืน่จากภายนอก แต่ละกลุม่ท่ีเกีย่วข้อง
ในการสร้างและพัฒนาการของกระบวนการและมาตรฐานของ
สถาปัตยกรรมองค์การมีการติดต่อกันอย่างไร บทบาทและความ 
รับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร

สิง่หนึง่ทีน่บัว่ายากทีส่ดุเกีย่วกบัสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ การเปลี่ยนแปลงในองค์การ ในขณะที่การลงมือ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์การให้ประสบความส�าเร็จนั้น เกี่ยวข้อง
อย่างมากกับการก�าหนดกระบวนการ บทบาทและความรบัผดิชอบที่
ถูกต้องของงานบรหิาร ส่ิงนีเ้ป็นส่ิงส�าคัญทีจ่ะต้องจดัการการเปลีย่น-
แปลงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การอย่างระมัดระวังและ
ท้ายสดุ ถงึแม้องค์การจะมกีระบวนการท�างานทีด่ทีีส่ดุ แต่มนักจ็ะไม่
ได้ผลถ้าเลือกบุคลากรที่ไม่เหมาะสม

➠	ขจัดอุปสรรคเพื่อไปสู่ความส�าเร็จ การขจัดอุปสรรคใน
การติดต่อสื่อสารแบบเดิมๆ ระหว่างสถาปนิกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้พัฒนาและผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐาน เป็นสิ่งที่
ท้าทาย ในการพยายามที่จะเอาชนะปัญหาทางการสื่อสาร สถาปนิก
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการพัฒนาระบบงานเป็นครั้ง-
คราวไป ยุทธศาสตร์เช่นนี้ จะช่วยให้สถาปนิกเข้าใจถึงผลกระทบที่
สถาปัตยกรรมมต่ีอผูพ้ฒันา เหน็ได้ชดัเจนว่าอะไรใช้ได้ อะไรใช้ไม่ได้ 

การท�าให้สถาปนิกเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการ
การพัฒนา มักจะชักน�าให้เกิดข้อตกลงที่ ไม่เกิดเป็นผลเสียต่อ 
เป้าหมายของสถาปัตยกรรมองค์การในระยะยาว แต่จะเหน็ภาพสะท้อน
อย่างแม่นย�าและเป็นรูปธรรมว่าเกิดจะอะไรขึ้นหากมีการพัฒนา

โดยสรปุแล้ว Enterprise Architecture (EA) กค็อื การบรณูา
การเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การ เข้ากับกระบวนงานทางธุรกรรม 
หรือภารกิจขององค์การ ได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับ สถาปัตย-
กรรมไปจนถึง ทิศทางการขับเคลื่อน (roadmap) ขององค์การ เพื่อ 
ผลักดันให้องค์การสามารถ ด�าเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ที่
ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนและยั่งยืน


