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จากฉบับที่แล้วต่อ วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จบ

TOGAF Framework ได้มีกำรก�ำหนดให้แนวทำง 
และรำยละเอียดของกำรพัฒนำสถำปัตย-

กรรมองค์กำร (Enterprise Architecture Development) เพื่อน�ำไป
เป็น Guide Line ในกำรจดัท�ำ EA ขององค์กำรอนัโดยประกอบไปด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ขั้นตอนเริ่มต้น (Preliminary): กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
TOGAF เพือ่ให้สอดคล้องกบัรปูแบบกำรด�ำเนนิงำนขององค์กำร และ
ระบุหลักกำรสถำปัตยกรรม (Architecture Principle) ซึ่งจะใช้เป็น
โครงร่ำงในกำรออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กำร

2)  ขัน้ตอนกำรจดัท�ำวสิยัทศัน์ของสถำปัตยกรรม (Architec-
ture Vision): กจิกรรมในขัน้ต้นของกำรจดัท�ำสถำปัตยกรรม ประกอบ
ด้วย กำรก�ำหนดขอบเขตของกำรพัฒนำ (Scope) ระบุผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) กำรปรับปรุงหลักกำรสถำปัตยกรรมที่ได้รับ
มำจำกขั้นตอนเริ่มต้น กำรจัดท�ำวิสัยทัศน์ของสถำปัตยกรรม (Archi-
tecture Vision) ซึง่เป็นกำรอธิบำยสถำปัตยกรรมองค์กำร (เป้ำหมำย) 
โดยสงัเขป และบอกถงึประโยชน์ทีจ่ะได้รบัเมือ่ด�ำเนนิกำรพฒันำไปสู่
สถำปัตยกรรม (เป้ำหมำย)

3) ขั้นตอนกำรจัดท�ำสถำปัตยกรรมธุรกิจ (Business Archi-
tecture): กำรจัดท�ำสถำปัตยกรรมด้ำนธุรกิจเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์
ของสถำปัตยกรรมตำมที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้ำ

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

4)  ขัน้ตอนกำรจดัท�ำสถำปัตยกรรมระบบสำรสนเทศ (Infor-
mation System Architecture): กำรจัดท�ำสถำปัตยกรรมด้ำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถำปัตยกรรม

5)  ขั้นตอนกำรจัดท�ำสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยี (Tech-
nology Architecture): กำรจัดท�ำสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถำปัตยกรรม

6)  ขัน้ตอนกำรวิเครำะห์โอกำส และก�ำหนดแนวทำงกำรแก้
ปัญหำ (Opportunities and Solution): วำงแผนในกำรด�ำเนินกำร
จดัท�ำสถำปัตยกรรมในด้ำนต่ำงๆ ตำมทีร่ะบไุว้ พร้อมทัง้ก�ำหนดรอบ
หรือระยะเวลำกำรส่งมอบงำนตำมแผนงำนของโครงกำร

7)  ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรเปลี่ยนแปลง (Migration  
Planning): กำรจัดท�ำสถำปัตยกรรมเพื่อเปลี่ยนจำกสถำปัตยกรรม
ปัจจุบัน (Baseline/Current Architecture) ไปสู่สถำปัตยกรรม 
เป้ำหมำย (Target/Future Architecture)

8)  ขัน้ตอนกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนนิกำร (Implementation 
Governance): ก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรหรอืกจิกรรมต่ำงๆ 
ให้สอดคล้องกับสถำปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีขั้นตอนย่อย
ประกอบด้วย 

 8.1 ระบุทรัพยำกร (Resources) และทักษะ (Skill) ที่
จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำโครงกำร 
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8.2 ให้แนวทำงในกำรน�ำเอำวิธีกำรแก้ไขปัญหำไปใช้ (Guide for applying solution) 
8.3 ทบทวนควำมสอดคล้องระหว่ำงสิ่งที่ก�ำลังพัฒนำกับสถำปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ (Compliance Review)
9) ขัน้ตอนกำรจดักำรกำรเปล่ียนแปลงสถำปัตยกรรม (Architecture Change Management): กำรบรหิำรจดักำรเมือ่เกดิกำรเปลีย่นแปลง

ต่อสถำปัตยกรรมองค์กำร

TOGAF Enterprise Architecture Development

Federal Enterprise Architecture (FEA)
FEA ได้ให้แนวทำงในกำรจดัท�ำ และกำรน�ำเอำสถำปัตกรรม

องค์กำรไปใช้งำน ซึ่งแบ่งแบบจ�ำลองกำรอ้ำงอิง (Consolidated 
Reference Models) ออกเป็น 5 แบบจ�ำลองอันประกอบด้วย

1) แบบจ�ำลองอ้ำงอิงด้ำนประสิทธิภำพขององค์กำร (Per-
formance Reference Model): กล่ำวถึงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ขององค์กำร และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเป้ำหมำยองค์กำรกับองค์กำร
อื่น นอกจำกนี้ยังรวมไปถึงกำรติดตำม และวัดประสิทธิภำพของ
องค์กำร

2) แบบจ�ำลองอ้ำงอิงด้ำนธุรกิจ (Business Reference 
Model): อธิบำยถึงบริกำรต่ำงๆ (Business Services) ที่มีกำรใช้ร่วม
กนัภำยในองค์กำร ระหว่ำงองค์กำร และกระบวนกำรธรุกิจทีเ่กีย่วข้อง

3) แบบจ�ำลองอ้ำงองิด้ำนข้อมลู (Data Reference Model): 
อธิบำยถึงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลให้เป็นมำตรฐำน และกำรแลก-
เปลี่ยนข้อมูลขององค์กำรทั้งภำยใน และภำยนอก

4) แบบจ�ำลองอ้ำงอิงด้ำนแอปพลิเคชัน่ (Application Refer-
ence Model): ระบถุงึกำรน�ำเอำแอปพลิเคชัน่มำใช้งำนให้สอดคล้อง
กับกระบวนกำรธุรกิจ

5) แบบจ�ำลองอ้ำงองิด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน (Infrastructure 
Reference Model): อธิบำยถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ที่ถูกนำมำใช้
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรบริหำรจัดกำรกับธุรกิจ Application 

ข้อมูล และควำมมั่นคงปลอดภัย
6) แบบจ�ำลองอ้ำงอิงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Security 

Reference Model): กล่ำวถึงกำรออกแบบ และน�ำเอำมำตรกำร
ควบคุม (Controls) ควำมมั่นคงปลอดภัยไปใช้เพื่อให้กำรดำเนินกำร
ด้ำนธุรกิจ และเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นไปด้วยกำรรักษำควำมลับ 
(Confidentiality) ควำมถูกต้อง (Integrity) ควำมพร้อมใช้ (Avail-
ability) ควำมโปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Account-
ability) รวมไปถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management)
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FEA Consolidated Reference Models

 
FEA ได้ให้แนวทำงกำรจัดท�ำสถำปัตยกรรมองค์กำร (Enter-

prise Architecture Development) ไว้เช่นกัน แต่มีขั้นตอน และรำย
ละเอียดที่แตกต่ำงไปจำก TOGAF ดังนี้

1) กำรระบุ และทวนสอบ (Identify and Validate): ผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันระบุควำมต้องกำร (Requirement) และขอบเขต 
(Scope) ในกำรพฒันำสถำปัตยกรรมองค์กำร พร้อมทัง้ทวนสอบเพือ่
ให้ม่ันใจได้ว่ำมีควำมเข้ำใจต่อควำมต้องกำรตรงกัน ระบุตัวชี้วัด
ประสทิธภิำพองค์กำร และระบตุวับคุลำกรทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบต่อกำร
อนุมัติ (Approve) ควำมต้องกำรในกำรเปลี่ยนแปลงสถำปัตยกรรม

2) กำรวิจัย และกำรสืบค้น (Research and Leverage): 
ส�ำรวจสิ่งท่ีองค์กำรมีหรือองค์กำรอื่นมี เพื่อระบุถึงโอกำสที่จะน�ำเอำ
สิ่งที่มีอยู่แล้วมำปรับใช้ให้ตรงกับควำมต้องกำรที่ได้ระบุไว้ในข้อแรก

3)  กำรนิยำม และกำรวำงแผน (Define and Plan): วิเครำะห์ 
และออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น ยุทธศำสตร์ 
(Strategy) ธุรกิจ (Business) ข ้อมูล (Data) แอปพลิเคชั่น  
(Application) โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และควำมมั่นคง
ปลอดภัย (Security) จัดท�ำแนวทำง (Roadmap) และแผน (Plan) 
กำรด�ำเนินงำน

4)  กำรลงทุน และกำรด�ำเนินกำร (Invest and Execute): 
ท�ำกำรตัดสินว่ำจะลงทุนหรือด�ำเนินกำรตำมแผนที่ได้ระบุไว้หรือไม่ 
ย้อนกลับไปปรับปรุงแผนใหม่ในกรณีตัดสินใจไม่ด�ำเนินกำร กำร
ตัดสินใจว่ำไม่ลงทุนอำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ เช่น 
นโยบำย เทคโนโลยี กระบวนกำร หรือทรัพยำกร

5) กำรวัดผล (Perform and Masure): วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จำกกำรด�ำเนินงำนในขั้นที่ 4 ด้วยมำตรวัดที่ได้ก�ำหนดขึ้นในขั้นตอน
ที่ 1 ผลจำกกำรวัดสำมำรถน�ำไปปรับปรุงแผนกำรพัฒนำในรอบต่อ
ไป

จำก Framework กำรจัดท�ำ EA ทั้ง 3 framework เมื่อน�ำมำ
ประยกุต์ใช้งำนเพือ่ก�ำหนดกรอบกำรจดัท�ำสถำปัตยกรรม (เป้ำหมำย) 
ขององค์กำร โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบคือ 

1.  กำรก�ำหนดมุมมอง (Viewpoints) ที่ครอบคลุมควำม
ต้องกำร และควำมคำดหวังขององค์กำร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และยุทธศำสตร์

2. กำรก�ำหนดกระบวนกำร (Processes) ในกำรจัดท�ำ EA 
ที่เหมำะสมกับบริบทขององค์กำร

3. กำรก�ำหนดแบบจ�ำลอง (Models) ของสถำปัตยกรรม 
(เป้ำหมำย) ที่เหมำะสมเพื่อใช้สื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรงกับควำม
ต้องกำรใช้งำน (View) และสำมำรถน�ำไปใช้สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำน
ขงองค์กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ในสภำพกำรณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำรเข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนองค์กำร กำรลงทุน 
กำรพฒันำ กำรปรบัเปลีย่นหรอืกำรด�ำเนนิกำรใดกต็ำมทีเ่กีย่วข้อง จะ
ส่งผลกระทบต่อองค์กำรในหลำยมิติ เหมือนสุภำษิตจีนที่กล่ำวไว้ว่ำ 
“รู้เขำรู้เรำ รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” หำกเรำยังไม่สำมำรถหลีกเลี่ยง
ปัญหำอุปสรรคภำยใน หรือแม้กระทั่งไม่สำมำรถที่จะประเมินผล 
กระทบจำกกำรด�ำเนินงำน กำรวำงแผน กำรก�ำหนดนโยบำย และ
ทิศทำงขององค์กำรได้ ก็ไม่สำมำรถที่จะรู้เรำ รู้ว่ำอะไรเหมำะสม  
อะไรไม่ควรด�ำเนินกำร ท�ำอะไรแล้วจะไม่คุ้มค่ำ หรือด�ำเนินกำรแล้ว
ผลกระทบจะมีวงรอบขนำดไหนต้องแก้ไขอย่ำงไร ก็อำจยังไม่พร้อม
ที่จะไปลงสนำมรบด้วยควำมมั่นใจได้ หลำยองค์กำรจึงให้ควำม
ส�ำคัญต่อกำรจัดท�ำ EA ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องมี Scale ที่ครอบคลุมทั้ง
องค์กำรก็ได้แต่เน้นที่จุดส�ำคัญที่ต้องรู ้ และต้องรู ้ด้วยว่ำมีควำม 
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับส่วนอ่ืนๆ อย่ำงไร เพรำะสุดท้ำย EA อำจเป็น 
เพียงแค่เอกสำรธรรมดำหำกไม่ถูกน�ำไปใช้งำน 

ดังนั้นควำมส�ำคัญของกำรจัดท�ำ EA คือควำมตระหนัก  
กำรให้ควำมส�ำคัญ กำรยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพรำะ EA จะแสดง
องค์ประกอบ และรูปร่ำงหน้ำตำขององค์กำรในอนำคตที่เป็น 
เป้ำหมำยร่วมของบุคลำกรในองค์กำร และสิ่งส�ำคัญที่สุดคือกำรน�ำ
เอำไปใช้งำนเพือ่เดนิตำม Roadmap ไปสูส่ถำปัตยกรรม (เป้ำหมำย) 
ขององค์กำรในล�ำดับต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง

The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

The Zachman Framework

Federal Enterprise Architecture (FEA)

EGA Enterprise Architecture

Australian Government Enterprise Architecture Principles

Enterprise Architecture as plateform for connected government

Enterprise Architecture at the Government of Canada

A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture

Doing EA GOV.UK

Implementation of GWEA(Government-Wide Enterprise Architec-

ture)


