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เร่ืองที่ 1 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ   

SOA (Service-Oriented Architecture) 

• SOA (Service-Oriented Architecture) เป็นหลักการการออกแบบสถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการกล่าวถงึอย่างมาก หลายองค์กรพยายามที่จะออกแบบระบบ

ทางด้านไอทใีห้เข้าสู่ระบบ SOA คือการออกแบบที่มุ่งเน้นให้แอพพลิเคชันสามารถ

ท างานร่วมกนัได้ โดยไม่ขึ้นกบัแพลตฟอร์ม ภาษาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ใช้ใน

การพัฒนา 



ความหมายของ SOA 

• ความหมายของ SOA ระบบสถาปัตยกรรมเชิง

บริการหรือ SOA เป็นแนวคิดในการจะออกแบบ

ระบบไอทใีนองค์กรให้เป็นระบบเชิงบริการ 

(Service-Oriented) ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

ทั้งนี้ ระบบไอทขีององค์กรต่างๆ ในปัจจุบันมักจะมี

สถาปัตยกรรมแบบ Silo-Oriented Architecture ซึ่ง

การพัฒนาระบบไอทใีนแต่ละระบบต่างเป็นอสิระต่อ

กนั อาจมีระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกนัเช่น 

Java, .NET, Oracle หรือ SAP เป็นต้น จึงท าให้ยาก

ต่อการเช่ือมต่อ บ ารุงรักษายาก มีค่าใช้จ่ายสงู 

ปรับเปล่ียนระบบได้ยาก และการพัฒนาระบบใหม่ๆ 

เป็นไปด้วยความล่าช้า ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 Silo-Oriented Architecture 

 



แนวคิดของระบบ SOA 
 แนวคิดของระบบ SOA คือการจัดระบบ Silo-Oriented Architecture ใหม่ โดยการสร้างระบบไอทใีห้

เป็น 4 ช้ัน (Layer) ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 

               � Resource Layer ซึ่งจะเป็นช้ันของระบบโครงสร้างไอทต่ีางๆ ในปัจจุบัน เช่นระบบฐานข้อมูล Oracle

ระบบโซลูชัน SAP หรือ PeopleSoft เป็นต้น 

               � Service Layer ซ่ึงเป็นช้ันของส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ โดย

ส่วนประกอบเซอร์วิสเหล่าน้ีจะพัฒนามาจากโมดูล (Module) ต่างๆ ที่ท างานบน Resource Layer เช่นโมดูลของ

ฐานข้อมูล Oracle โมดูลของระบบโซลูชัน SAP หรือ PeopleSoft และโมดูลของโปรแกรมประยุกต์ที่อาจพัฒนา

ด้วย Java หรือ .NET เป็นต้น 

               � Process Layer ซึ่งเป็นช้ันของกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process) ที่พัฒนาข้ึนมาจากการ

ส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ  

               � Access Layer ซ่ึงเป็นช้ันของการเรียกใช้กระบวนการทางธุรกจิที่พัฒนาขึ้น โดยอาจผ่านทางเวบ็ไซต์ 

(Web Site) หรือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ (Mobile Phone) 

 

 

 

 



แนวคิดของระบบ SOA (ต่อ) 
 

 

 

 

 

              รูปที่ 2 SOA Layers 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 3 SOA Conceptual Diagram 



แนวคิดของระบบ SOA (ต่อ) 

• ดังนั้นจะเหน็ได้ว่า SOA เป็นการเปล่ียนระบบ Silo-Oriented Architecture มาสู่ระบบ Service-Oriented 

ซ่ึงออกแบบเป็นช้ันๆ ท าให้สามารถพัฒนาปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมโปรแกรมใหม่ได้ง่าย ดังแสดงในรูปที่ 4 

• เนื่องจาก SOA เป็นหลักการในการออกแบบ จึงท าให้การท าความเข้าใจและน าไปพัฒนาให้ใช้งานได้จริงจึง

เป็นเร่ืองที่ยาก จนเม่ือเวบ็เซอร์วิส (Web Service) ซึ่งเป็นวิธกีารหนึ่งในการพัฒนาตามหลักการของ SOA 

เกดิขึ้นมา จึงท าให้แนวคิด SOA ได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างมาก จนบางคร้ังอาจท าให้คิดว่า SOA และ เวบ็

เซอร์วิสเป็นเร่ืองเดียวกนั ซึ่งในความจริงนั้น SOA เป็นแนวคิดหรือรูปแบบในการออกแบบการให้บริการ 

ส่วนเวบ็เซอร์วิสเป็นวิธกีารหนึ่งในการพัฒนาตามหลักการของ SOA เท่าน้ัน ทั้งนี้อาจใช้แนวทางอื่นในการ

พัฒนาระบบ SOA เช่นการใช้ CORBA (Common Object Request Broker Architecture) หรือ Java RMI 

(Remote Method Invocation)กไ็ด้เช่นกนั 



แนวคิดของระบบ SOA (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ที่ 4 แนวคิดสถาปัตยกรรม SOA 



ระบบ SOA จะมีคุณลกัษณะที่ส าคญั 

• ระบบ SOA จะมีคุณลกัษณะที่ส าคญัหลกัๆ ดงันี้  

• การติดต่อสื่อสารระหว่างเซอร์วิส จะใช้เอกสารที่เป็น XML ที่นิยามผ่าน XML Schema (.xsd) ท าให้ไม่

จ าเป็นต้องทราบรายละเอยีดของแฟลตฟอร์มและเทคโนโลยีของเซอร์วิสที่ ใช้อยู่ 

• เซอร์วิสจะมีตัวเช่ือมต่อ (Interface) ที่อธบิายเซอร์วิส เช่น Service Name, Input Parameter, Output 

Parameter และข้อมูลอื่นๆ ในรูปแบบของไฟล์ XML ท าให้ไม่ขึ้นกบัแฟลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่

เซอร์วิสนั้นใช้อยู่ โดยมากมักจะใช้มาตรฐาน WSDL (Web Service Description Language) ในการ

อธบิายเซอร์วิ 



ระบบ SOA จะมีคุณลกัษณะที่ส าคญั (ต่อ) 

• โปรแกรมประยุกต์ (Application) หรือกระบวนการทางธุรกจิต่างๆ สามารถพัฒนาขึ้นมาจากการใช้

เซอร์วิสเดิมที่มีอยู่ ซ่ึงมาตรฐานที่นิยมใช้คือ WS-BPEL (Web Service Business Process Execution 

Language)  

• SOA จะมี Registry ในการเกบ็เซอร์วิสต่างๆ ที่มีอยู่ ซ่ึง Registry จะท าหน้าที่เหมือนไดเรก็ทอร่ีของ

เซอร์วิส โดยโปรแกรมประยุกต์หรือกระบวนการทางธุรกจิต่างๆ จะค้นหาและเรียกใช้เซอร์วิสจาก 

Registry น้ี มาตรฐานที่ใช้ในการเกบ็ Registry ที่นิยมใช้คือ UDDI (Universal Description 

Definition and Integration) 

• เซอร์วิสแต่ละตัวจะมีส่วนการควบคุมคุณภาพที่เป็น QoS (Quality of Service) อาทเิช่นการควบคุม

ความปลอดภัยด้าน Authentication, Authorization, Reliable Message และ Policy 



พฒันาการของ ระบบ Distributed Computing 

• ระบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการหรือ SOA มีพัฒนาการมา

จากระบบ Distributed Computing ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ยุคแรกที่

เป็น Single Tier ไปสู่ Web Tier ดังแสดงในรูปที่ 5 ใน

ปัจจุบันหลายๆ องค์กรได้พัฒนา Web Applications ซึ่ง

ส่วนมากจะพัฒนาโดยใช้ Java EE (Servlet/JSP), .NET 

(ASP) หรือ PHP ทั้งส่วนแสดงผล (Presentation Logic) 

และส่วนประมวลผล (Business Logic) ภายใน Web 

Server และผู้พัฒนาจะต้องพัฒนาส่วนที่เป็นเซอร์วิสระบบ 

(System Service) เช่น Concurrency, Load Balancing, 

Transaction และ Security เอง ท าให้การพัฒนา Web 

Application แบบ Web Tier ส าหรับระบบขนาดใหญ่ท าได้

ยาก 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 Web Application Architecture 



พฒันาการของ ระบบ Distributed Computing (ต่อ) 

• แนวทางการพัฒนาระบบ Distributed Computing ในยุคถดัมา คือการพัฒนาระบบ

แบบ N-Tier ดังแสดงในรปูที่ 6 ซ่ึงจะมีการน าเอา Application Server มาเป็นมิด

เดิ้ลแวร์ (Middleware) เพ่ือจัดการส่วนที่เป็นเซอร์วิสระบบและเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบั

ทรัพยากรต่างๆ ของระบบ ท าให้นักพัฒนาสามารถที่จะเน้นการพัฒนาเฉพาะส่วน

ประมวลผล โดยการสร้างส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (Software Component) หรือ

เซอร์วิส (Service) เพ่ือให้ส่วนแสดงผลใน Web Server เรียกใช้งานได้ 



พฒันาการของ ระบบ Distributed Computing (ต่อ) 

• ซึ่งวิธกีารพัฒนาส่วนประกอบ ซอฟต์แวร์หรือ

เซอร์วิส อาจใช้ Java EE (EJB), .NET 

(NET Managed Component) หรือระบบ 

Legacy (IDL/CORBA) โดยใช้โพรโทคอล

เฉพาะที่เป็น Binary Protocol ดังนี้  

      RMI/IIOP ส าหรับ Java EE 

      COM ส าหรับ Microsoft 

      CORBA ส าหรับระบบมาตรฐานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 6 N-Tier Architecture  



พฒันาการของ ระบบ Distributed Computing (ต่อ) 

•  ระบบ Distributed Computing ในยุดถดัมากค็ือยุคที่มีการน าเวบ็เซอร์วิสเข้ามาใช้ โดย

การเปล่ียนโพรโทคอลเฉพาะเหล่าน้ันให้เป็นโพรโทคอลกลางที่มีมาตรฐาน เช่นการน า

โพรโทคอล SOAP/REST มาใช้ในการเรียกเซอร์วิสแทนที่การใช้โพรโทคอล RMI/IIOP 

หรือการน า WSDL มาใช้ในการประกาศเซอร์วิส ดังตัวอย่างในรปูที่ 7 ซ่ึงเป็นการแสดง

การเปล่ียนส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่ใช้ Java EE ให้เป็นส่วนประกอบเซอร์วิส (Service 

Component) โดยการเพ่ิม Web Service Layer (ในทางปฏบิัติ Java Application Server 

จะสนับสนุนการเพ่ิม Web Service Layer อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมเคร่ือง Server)  



พฒันาการของ ระบบ Distributed Computing (ต่อ) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 N -Tier Architecture Using Web 

Service 

 

 

 

 

 

รูป ที่ 8 .NET and Java EE Interoperability 



เหตุผลของการพฒันา SOA 

• การพัฒนาสถาปัตยกรรม SOA จะมีประโยชน์ต่อองค์กรในหลายๆ ด้านอาท ิการท าให้

ข้อมูลต่างๆภายในองค์กรเช่ือมโยงกนั การลดค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรักษา การท าให้การ

พัฒนาโปรแกรมใหม่เป็นไปด้วยความรวดเรว็ขึ้น และท าให้ระบบไอทใีนองค์กรไม่ผูกติดอยู่

กบัระบบใดระบบหนึ่ง 

 



เหตุผลของการพฒันา SOA (ต่อ) 

• โครงสร้างของระบบไอทขีององค์กรขนาดใหญ่ (Information Technology Enterprise) จะประกอบไป

ด้วยระบบที่หลากหลายทั้งในด้านระบบปฏบัิติการ (Operating System) โปรแกรมประยุกต์ และ

ระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม อาจใช้ในการท างานกบักระบวนการทางธุรกจิ

บางอย่าง ที่อาจท างานภายใต้ระบบโครงสร้างไอทเีดิม เช่นพัฒนาโดยใช้เคร่ืองเมนเฟรม ดังน้ันเม่ือมี

ความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงกระบวนการทางธุรกจิ จะท าให้การเปล่ียนแปลงโดยใช้โครงสร้างไอที

เดิมท าได้ยาก จนอาจมีความต้องการที่จะยกเลิกระบบเดิมและพ่ึงพาเทคโนโลยีใหม่ ระบบ SOA จะ

ช่วยคุ้มครองการลงทุนขององค์กร เพ่ือให้สามารถน าระบบโครงสร้างไอทเีดิมมาใช้ต่อไปได้ โดยการ

พัฒนาระบบโปรแกรมเดิมให้เป็น SOA Service และสามารถพัฒนากระบวนการทางธุรกจิจากเซอร์วิส

ต่างๆ ที่มีอยู่ จึงท าให้องค์กรสามารถเปล่ียนกระบวนการทางธุรกจิได้อย่างรวดเรว็ โดยใช้โปรแกรม

ประยุกต์เดิม และโครงสร้างไอทเีดิมที่มีอยู่ 



เหตุผลของการพฒันา SOA (ต่อ) 

• เหตุผลหลักขององค์กรในการพัฒนาระบบ SOA จึงมักจะเร่ิมจากความต้องการในการ

เช่ือมโยงระบบโครงสร้างไอทต่ีางๆ ในปัจจุบันเข้าด้วยกนั หรือการท า Enterprise 

Application Integration (EAI) แต่ระบบ SOA จะแตกต่างกบัระบบ EAI เดิมในแง่ที่ของ

ความสามารถในการพัฒนากระบวนการทางธุรกจิใหม่จากเซอร์วิสเดิมที่มีอยู่ และมีการใช้

ถงึมาตรฐานต่างๆ จากนั้นกจ็ะเป็นการน า SOA มาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการทางธุรกจิ

ใหม่ๆ 



ประโยชนข์องการพฒันา SOA  

• การพัฒนาระบบโครงสร้างไอทใีนองค์กรให้เป็นระบบ SOA จะ

เกดิประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้  

• สามารถเช่ือมโยงธุรกิจต่างๆ การพัฒนา SOA มีการเช่ือมโยง

ระบบไอทต่ีางๆ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่อาจใช้

เทคโนโลยีที่ต่างกนั ท าให้เราสามารถเช่ือมโยงธรุกจิต่างๆ ที่อาจ

อยู่ต่างระบบกนั และสามารถให้บริการกบัลูกค้า คู่ค้า และ

บุคลากรในองค์กรได้ 

• การท างานของฝ่ายธุรกิจและฝ่ายไอทีสอดคลอ้งกนัมากข้ึน

การพัฒนา Business Process ของฝ่ายไอทจีะมีขั้นตอนที่ชัดเจน

สามารถแสดงในเชิงกราฟฟิกได้และเข้าใจง่าย ขึ้น และ

หน่วยงานทางธรุกจิที่ต้องเข้าใจด้านกระบวนการทางธรุกจิ

สามารถที่จะเข้ามา ร่วมท าการพัฒนาร่วมกบัฝ่ายไอทไีด้ดขีึ้น 

• ระบบไอทสีามารถปรับเปล่ียนได้ง่าย 

               การพัฒนา SOA สามารถที่จะท าให้น า

ระบบไอทเีดิมมาใช้ใหม่ได้ ดังน้ันการปรับเปล่ียน

กระบวนการทางธุรกจิจึงเป็นไปได้อย่างรวดเรว็ และท า

ให้สามารถแข่งขันในตลาดธุรกจิได้อย่างรวดเรว็ 

• การลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และให้ผลตอบแทน

การลงทุนที่คุ้มค่า 

               การพัฒนา SOA ท าให้องค์กรสามารถที่จะ

ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย จึงท าให้เราสามารถที่จะ

เลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องผูกติดกบั

เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านไอทใีน

ระยะยาวลดลง 



แมว่้า SOA จะเป็นแนวคิดในการพฒันาสถาปัตยกรรมไอที แต่การจะพฒันา 

SOA ไดก็้จ าเป็นจะตอ้งมีผลิตภณัฑ ์(Product) และเครือ่งมือต่างๆ ดงันี้  

• 1. ESB : Enterprise Service Bus 

               จะท าหน้าที่เป็นมิดเดิ้ลแวร์ที่ใช้ในการเช่ือมต่อระบบไอทต่ีางๆ ในช้ัน Resource Layer เข้า

ด้วยกนั ESB เปรียบเสมือนถนนเพ่ือให้ Service ต่างๆ ติดต่อกนัได้ โดยทั่วไป ESB จะประกอบด้วย 

Server ต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่ดังน้ี 

• Integration Server เป็นมิดเดิ้ลแวร์เพ่ือเช่ือมต่อกบัระบบไอทต่ีาง โดยเช่ือมต่อผ่าน Adapter ที่ต่างกนั 

อาทเิช่น เวบ็เซอร์วิส HTTP, FTP, SMTP และ JDBC Adapters เป็นต้น รวมถึง Application Adapter 

ต่างๆ เช่น Oracle Finance, SAP และ PeopleSoft Adapters เป็นต้น ดังนั้นจะเหน็ได้ว่า การเช่ือมต่อ

กบั ESB ไม่มีความจ าเป็นจะต้องเปล่ียนโปรแกรมประยุกต์เดิมที่มีอยู่ให้เป็นเวบ็ เซอร์วิส แต่บางกรณี

สามารถท าได้โดยเรียกผ่าน Adapter โดยตรง 



ESB Enterprise Service Bus (ต่อ) 

• Registry & Repository Server  

 เป็น middle ware เพ่ือที่จะเกบ็ 

SOA Service ต่างๆ ที่มีอยู่ รวมไปถงึการ

เกบ็โปรแกรมประยุกต์หรือกระบวนการ

ทางธุรกจิต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา 

• Messaging Server  

 เป็นมิดเดิ้ลแวร์เพ่ือที่จะเป็น

ตัวกลางในการส่งผ่านข่าวสาร (message) 

ระหว่างเซอร์วิสต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือประกนัได้

ว่าข่าวสารสามารถส่งถึงเซอร์วิสปลายทาง

ได้อย่างถูก ต้อง (Guarantee Message 

Delivery) โดยสามารถส่งข่าวสารได้ทั้งใน

รูปแบบ Queue และ Topic 



ESB Enterprise Service Bus (ต่อ) 

• รปูที่ 9 แสดงตัวอย่างฟังกชั์นการท างานของ ESB ที่

ใช้เช่ือมต่อ Resource Layer ที่ประกอบด้วย

เทคโนโลยีต่างๆ อาทเิช่น Oracle Database, Custom 

Application, SAP, .NET, E-mail หรือ Java โดยจะ

เหน็ว่า ESB จะมีฟังกชั์นในการท างานต่างๆ ดังนี้  

      Adapters ที่ใช้ในการเช่ือมต่อ 

      Data Validator, Data Transformer หรือ XML 

Wrapper เช่น ebXML, EDI และ SWIFT 

      Messaging System ส าหรับ Guarantee Message 

Delivery 

      QoS ของ Service เช่น Authentication และ 

Authorization 

 

 

 

 

 

 

รปู ที่ 9 ฟังกชั์นการท างานของ ESB ในการเช่ือมโยง

ระบบเดิมที่มอียู่กบัเซอร์วิส 



2. Business Process Management (BPM) System 

•  BPM คือการท างานใน Process Layer โดยมีการพัฒนากระบวนการทางธุรกจิซ่ึงเป็นการเขียน

ภาษา BPEL ที่อยู่ในรูปของ XML ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีเคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม 

BPEL หรือ BPEL Designer โดยมากจะเป็นเคร่ืองมือที่สามารถเขียนกระบวนการทางธุรกจิในรูป

ของกราฟฟิกโดยใช้มาตรฐาน BPMN และสามารถที่จะแปลเป็น BPEL ได้ นอกจากน้ียังจะต้องมี 

BPEL Engine เพ่ือท าหน้าที่ในการรันโปรแกรม BPEL ที่พัฒนาข้ึนโดยการเรียกให้เซอร์วิส ตาม

ค าสั่งของโปรแกรม BPEL 

• ฟังกชั์นอกีส่วนหน่ึงที่ส าคัญในการจัดการกระบวนการทางธุรกจิ คือ Business Process Monitoring 

เพ่ือตรวจสอบการท างานของกระบวนการทางธุรกจิที่รันอยู่ในมิดเดิ้ลแวร์ 



3. เครือ่งมือพฒันาโปรแกรมและมิดเด้ิลแวร ์

ส าหรบัการเรียกใชก้ระบวนการธุรกิจ 

• กระบวนการทางธุรกจิสามารถที่จะก าหนดเป็นเซอร์วิสใหม่และเรียกใช้ผ่าน Access 

Layer ที่อาจเป็นโปรแกรม Desktop หรือ Web Programming ได้ ดังนั้นจึงจะต้องมี

เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรมที่จะเรียกใช้กระบวนการทางธุรกจิเหล่าน้ี ซ่ึงอาจเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างเวบ็ Workflow หรือรายงานต่างๆเช่น BAM (Business Activity 

Monitoring) นอกจากนี้บางองค์กรอาจต้องการพัฒนาเวบ็ท่า (Portal) ดังนั้นจึงอาจ

ต้องมีมิดเดิ้ลแวร์ที่เป็น Portal Server เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถงึจากจุดเดียว (Single Point of 

Entry) ได้ 



4. ระบบ Secure SOA 

• การพัฒนา SOA ที่ดีต้องมีการท า QoS ใน

ด้าน Authentication ของเซอร์วิสาต่างๆ 

ดังนั้น ระบบ SOA ส่วนใหญ่จึงมีระบบ 

Identity Management ในการก าหนดสทิธิ์ผู้ใช้ 

และมีระบบ SSO  (Single Sign On) เพ่ือให้

ผู้ใช้ลอ็กอนิเพียงคร้ังเดียว ระบบ SOA จะ

ประกอบด้วยเคร่ือง Server จ านวนมาก โดย

อาจมีสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ดังแสดงในรูปที่ 

10 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 Practical SOA Hardware System 



องคก์รที่น าระบบ SOA มาประยุกตใ์ช ้

•  แม้ว่า SOA จะมีประโยชน์และผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว (ROI: Return of Investment) จะ

คุ้มค่า แต่การลงทุนเร่ิมต้นค่อนข้างสงู เพราะต้องการซอฟต์แวร์ ESB และฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ที่มี

หลาย CPU ประกอบกบัค่าพัฒนาระบบค่อนข้างสงูเน่ืองจากต้องการทมีงานที่เข้าใจกระบวนการธุรกจิ

ด้านน้ัน ในปัจจุบันองค์กรในประเทศไทยหลายๆ องค์กรเร่ิมมีโครงการ SOA เข้ามาทั้งในภาคธุรกจิ

การเงิน โทรคมนาคม และภาครัฐ ซึ่งจะเหน็ได้ว่าโครงการเหล่าน้ีมีมูลค่าหลายสบิล้านบาท และผู้พัฒนา

ไม่ใช่แค่นักพัฒนาโปรแกรม (Developer) แต่ต้องเป็นผู้เช่ียวชาญด้านธุรกจิน้ันๆ ด้วย เพราะการนิยาม

เซอร์วิสและการพัฒนากระบวนการทางธุรกจิต้องมีความเข้าใจธุรกจิ น้ันเป็นอย่างดี  ในต่างประเทศมี

การน า SOA มาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ จ านวนมากทั้งในภาคการเงิน โทรคมนาคม ค้าปลีก ภาครัฐ 

และระบบสาธารณสขุ ตัวอย่างเช่น Australia Department of Defense, Us Army, Center Point of 

Energy, Blue Cross, General Motors, ABN-AMRO และSmart เป็นต้น 



องคก์รที่น าระบบ SOA มาประยุกตใ์ช ้(ต่อ) 

• ตัวอย่างของระบบสาธารณสขุใน UK (National Healthcare System) เป็นตัวอย่างหน่ึงที่

น่าสนใจ เพราะเป็นการพัฒนาระบบ SOA ที่ใหญ่ที่สดุในโลกแห่งหน่ึง โดยการเช่ือมโยง

ระบบไอทขีองโรงพยาบาลกว่า 250 แห่ง คลีนิกและสถานพยาบาลกว่า 600,000 แห่ง

ทั่วประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงระบบไอทกีว่า 10,000 ระบบ โครงการน้ีให้บริการประชาชน

กว่า 50 ล้านคน และมีจ านวนธุรกรรม (Transaction) ต่อปีกว่าหกพันล้าน โดยโครงการ

นี้มีมูลค่าการลงทุนสงูถึง 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ 



บทสรุป 

• SOA เป็นแนวคิดในการพัฒนาสถาปัตยกรรมไอทขีององค์กรให้เป็นแบบเชิงบริการ เพ่ือที่จะท าให้

ระบบไอทใีนองค์กรสามารถเช่ือมโยงกนัได้ การพัฒนา SOA สามารถท าได้หลายวิธ ีและเวบ็เซอร์วิส

เป็นวิธหีน่ึงที่เหมาะสม การพัฒนาระบบ SOA จ าเป็นที่จะต้องมีผลิตภัณฑแ์ละเคร่ืองมือในการพัฒนา 

การพัฒนา SOA มีต้นทุนที่ค่อนข้างสงู และจ าเป็นต้องมีทมีงานที่เข้าใจธุรกจิเฉพาะน้ันๆ แต่

ผลตอบแทนระยะยาวจะคุ้มค่ามาก 
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Thank you 
For your time 

ถาม-ตอบ 


