กำ�หนดกรอบการพัฒนา ICT
ขององค์การด้วย EA (ภาค 2)
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

TOGAF

Framework ได้มีการก�ำหนดให้แนวทาง
และรายละเอียดของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์การ (Enterprise Architecture Development) เพื่อน�ำไป
เป็น Guide Line ในการจัดท�ำ EA ขององค์การอันโดยประกอบไปด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ขั้นตอนเริ่มต้น (Preliminary): การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
TOGAF เพือ่ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการด�ำเนินงานขององค์การ และ
ระบุหลักการสถาปัตยกรรม (Architecture Principle) ซึ่งจะใช้เป็น
โครงร่างในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การ
2) ขัน้ ตอนการจัดท�ำวิสยั ทัศน์ของสถาปัตยกรรม (Architecture Vision): กิจกรรมในขัน้ ต้นของการจัดท�ำสถาปัตยกรรม ประกอบ
ด้วย การก�ำหนดขอบเขตของการพัฒนา (Scope) ระบุผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) การปรับปรุงหลักการสถาปัตยกรรมที่ได้รับ
มาจากขั้นตอนเริ่มต้น การจัดท�ำวิสัยทัศน์ของสถาปัตยกรรม (Architecture Vision) ซึง่ เป็นการอธิบายสถาปัตยกรรมองค์การ (เป้าหมาย)
โดยสังเขป และบอกถึงประโยชน์ทจี่ ะได้รบั เมือ่ ด�ำเนินการพัฒนาไปสู่
สถาปัตยกรรม (เป้าหมาย)
3) ขั้นตอนการจัดท�ำสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture): การจัดท�ำสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์
ของสถาปัตยกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า
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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4) ขัน้ ตอนการจัดท�ำสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Architecture): การจัดท�ำสถาปัตยกรรมด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาปัตยกรรม
5) ขั้นตอนการจัดท�ำสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Architecture): การจัดท�ำสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาปัตยกรรม
6) ขัน้ ตอนการวิเคราะห์โอกาส และก�ำหนดแนวทางการแก้
ปัญหา (Opportunities and Solution): วางแผนในการด�ำเนินการ
จัดท�ำสถาปัตยกรรมในด้านต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ พร้อมทัง้ ก�ำหนดรอบ
หรือระยะเวลาการส่งมอบงานตามแผนงานของโครงการ
7) ขั้ น ตอนการวางแผนการเปลี่ ย นแปลง (Migration
Planning): การจัดท�ำสถาปัตยกรรมเพื่อเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรม
ปัจจุบัน (Baseline/Current Architecture) ไปสู่สถาปัตยกรรม
เป้าหมาย (Target/Future Architecture)
8) ขัน้ ตอนการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ (Implementation
Governance): ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีขั้นตอนย่อย
ประกอบด้วย
8.1 ระบุทรัพยากร (Resources) และทักษะ (Skill) ที่
จ�ำเป็นต่อการพัฒนาโครงการ
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8.2 ให้แนวทางในการน�ำเอาวิธีการแก้ไขปัญหาไปใช้ (Guide for applying solution)
8.3 ทบทวนความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ก�ำลังพัฒนากับสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ (Compliance Review)
9) ขัน้ ตอนการจัดการการเปลีย่ นแปลงสถาปัตยกรรม (Architecture Change Management): การบริหารจัดการเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ต่อสถาปัตยกรรมองค์การ

TOGAF Enterprise Architecture Development

Federal Enterprise Architecture (FEA)
FEA ได้ให้แนวทางในการจัดท�ำ และการน�ำเอาสถาปัตกรรม
องค์การไปใช้งาน ซึ่งแบ่งแบบจ�ำลองการอ้างอิง (Consolidated
Reference Models) ออกเป็น 5 แบบจ�ำลองอันประกอบด้วย
1) แบบจ�ำลองอ้างอิงด้านประสิทธิภาพขององค์การ (Performance Reference Model): กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายองค์การกับองค์การ
อื่น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการติดตาม และวัดประสิทธิภาพของ
องค์การ
2) แบบจ�ำลองอ้างอิงด้านธุรกิจ (Business Reference
Model): อธิบายถึงบริการต่างๆ (Business Services) ที่มีการใช้ร่วม
กันภายในองค์การ ระหว่างองค์การ และกระบวนการธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
3) แบบจ�ำลองอ้างอิงด้านข้อมูล (Data Reference Model):
อธิบายถึงการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์การทั้งภายใน และภายนอก
4) แบบจ�ำลองอ้างอิงด้านแอปพลิเคชัน่ (Application Reference Model): ระบุถงึ การน�ำเอาแอปพลิเคชัน่ มาใช้งานให้สอดคล้อง
กับกระบวนการธุรกิจ
5) แบบจ�ำลองอ้างอิงด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure
Reference Model): อธิบายถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ถูกนามาใช้
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการกับธุรกิจ Application
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ข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัย
6) แบบจ�ำลองอ้างอิงด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security
Reference Model): กล่าวถึงการออกแบบ และน�ำเอามาตรการ
ควบคุม (Controls) ความมั่นคงปลอดภัยไปใช้เพื่อให้การดาเนินการ
ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยการรักษาความลับ
(Confidentiality) ความถูกต้อง (Integrity) ความพร้อมใช้ (Availability) ความโปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Accountability) รวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
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FEA Consolidated Reference Models

FEA ได้ให้แนวทางการจัดท�ำสถาปัตยกรรมองค์การ (Enterprise Architecture Development) ไว้เช่นกัน แต่มีขั้นตอน และราย
ละเอียดที่แตกต่างไปจาก TOGAF ดังนี้
1) การระบุ และทวนสอบ (Identify and Validate): ผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันระบุความต้องการ (Requirement) และขอบเขต
(Scope) ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์การ พร้อมทัง้ ทวนสอบเพือ่
ให้มั่นใจได้ว่ามีความเข้าใจต่อความต้องการตรงกัน ระบุตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพองค์การ และระบุตวั บุคลากรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบต่อการ
อนุมัติ (Approve) ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม
2) การวิจัย และการสืบค้น (Research and Leverage):
ส�ำรวจสิ่งที่องค์การมีหรือองค์การอื่นมี เพื่อระบุถึงโอกาสที่จะน�ำเอา
สิ่งที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการที่ได้ระบุไว้ในข้อแรก
3) การนิยาม และการวางแผน (Define and Plan): วิเคราะห์
และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การในด้านต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์
(Strategy) ธุ ร กิ จ (Business) ข้ อ มู ล (Data) แอปพลิ เ คชั่ น
(Application) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความมั่นคง
ปลอดภัย (Security) จัดท�ำแนวทาง (Roadmap) และแผน (Plan)
การด�ำเนินงาน
4) การลงทุน และการด�ำเนินการ (Invest and Execute):
ท�ำการตัดสินว่าจะลงทุนหรือด�ำเนินการตามแผนที่ได้ระบุไว้หรือไม่
ย้อนกลับไปปรับปรุงแผนใหม่ในกรณีตัดสินใจไม่ด�ำเนินการ การ
ตัดสินใจว่าไม่ลงทุนอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น
นโยบาย เทคโนโลยี กระบวนการ หรือทรัพยากร
5) การวัดผล (Perform and Masure): วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงานในขั้นที่ 4 ด้วยมาตรวัดที่ได้ก�ำหนดขึ้นในขั้นตอน
ที่ 1 ผลจากการวัดสามารถน�ำไปปรับปรุงแผนการพัฒนาในรอบต่อ
ไป
จาก Framework การจัดท�ำ EA ทั้ง 3 framework เมื่อน�ำมา
ประยุกต์ใช้งานเพือ่ ก�ำหนดกรอบการจัดท�ำสถาปัตยกรรม (เป้าหมาย)
ขององค์การ โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบคือ
1. การก�ำหนดมุมมอง (Viewpoints) ที่ครอบคลุมความ
ต้องการ และความคาดหวังขององค์การ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์

2. การก�ำหนดกระบวนการ (Processes) ในการจัดท�ำ EA
ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์การ
3. การก�ำหนดแบบจ�ำลอง (Models) ของสถาปัตยกรรม
(เป้าหมาย) ที่เหมาะสมเพื่อใช้สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรงกับความ
ต้องการใช้งาน (View) และสามารถน�ำไปใช้สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ขงองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์การ การลงทุน
การพัฒนา การปรับเปลีย่ นหรือการด�ำเนินการใดก็ตามทีเ่ กีย่ วข้อง จะ
ส่งผลกระทบต่อองค์การในหลายมิติ เหมือนสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ว่า
“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” หากเรายังไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ปัญหาอุปสรรคภายใน หรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะประเมินผล
กระทบจากการด�ำเนินงาน การวางแผน การก�ำหนดนโยบาย และ
ทิศทางขององค์การได้ ก็ไม่สามารถที่จะรู้เรา รู้ว่าอะไรเหมาะสม
อะไรไม่ควรด�ำเนินการ ท�ำอะไรแล้วจะไม่คุ้มค่า หรือด�ำเนินการแล้ว
ผลกระทบจะมีวงรอบขนาดไหนต้องแก้ไขอย่างไร ก็อาจยังไม่พร้อม
ที่จะไปลงสนามรบด้วยความมั่นใจได้ หลายองค์การจึงให้ความ
ส�ำคัญต่อการจัดท�ำ EA ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องมี Scale ที่ครอบคลุมทั้ง
องค์การก็ได้แต่เน้นที่จุดส�ำคัญที่ต้องรู้ และต้องรู้ด้วยว่ามีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ อย่างไร เพราะสุดท้าย EA อาจเป็น
เพียงแค่เอกสารธรรมดาหากไม่ถูกน�ำไปใช้งาน
ดังนั้นความส�ำคัญของการจัดท�ำ EA คือความตระหนัก
การให้ความส�ำคัญ การยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะ EA จะแสดง
องค์ ป ระกอบ และรู ป ร่ า งหน้ า ตาขององค์ ก ารในอนาคตที่ เ ป็ น
เป้าหมายร่วมของบุคลากรในองค์การ และสิ่งส�ำคัญที่สุดคือการน�ำ
เอาไปใช้งานเพือ่ เดินตาม Roadmap ไปสูส่ ถาปัตยกรรม (เป้าหมาย)
ขององค์การในล�ำดับต่อไป TPA
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