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Intro to IT-IS # 2-Development – Narration

อ.ดร.ยรรยง เต็งอำำนวย

มีนำคม 2553

S  lide 1   พฒันำกำรของระบบสำรสนเทศ หรือ ไอเอส น้ัน ไม่ได้เกิดจำกกำร “ปฏิวัต”ิ แตเ่ป็น “วิวัฒนำกำร” คือค่อยเป็นค่อย
ไป เกิดข้ึนมำหลำยสิบปีแล้ว ประเด็นคือ เทคโนโลยีทำงด้ำนน้ียังนับว่ำ
เยำว์อย่่มำก ตำ่งจำกศำสตร์ด้ำนอ่ืน ๆ อย่ำงเคมี ชีวะ หรือฟิสิกส์ โยธำ 
ไฟฟ้ำ ที่เก่ำแก่เป็นร้อยเป็นพันปี ระบบสำรสนเทศจึงยังมีอะไรให้น่ำ
ประหลำดใจได้อีกมำก ดังน้ัน ต้องเข้ำใจแนวคิด หรือประเด็นหลักของ
เทคโนโลยีให้ได้ จงึสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำหรือกำรเปล่ียนแปลงที่
จะมำถึงในช่วงชีวิตของผ่้เรียนได้

ดังน้ันในคำบน้ีจึงเป็นเร่ืองของคำำจำำกัดควำม นิยำม และพัฒนำกำรของ
ศำสตร์ด้ำนคอมพิวเตอร์/ไอท/ีไอเอส เพื่อให้ผ่้เรียนได้เห็นหลักหรือ
เหตุผลในกำรเปล่ียนแปลง กำรพัฒนำ ระบบเคร่ืองและอุปกรณ์ต่ำงๆ ว่ำ
เป็นมำเป็นไปอย่ำงไร เพื่อสำมำรถทำำควำมเข้ำใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทะ
ยอยตำมกันออกมำอย่ำงรวดเร็วและต่อเน่ืองได้อย่ำงเป็นผล

S  lide 2   อย่ำงที่ฝรัง่ว่ำไว้ “You ain’t see nothing yet.” แปลเป็น
ภำษำไทยก็ว่ำ "ยังมีอะไรเด็ดๆ อีกเยอะ" คอืกล่ำวอีกนัยหน่ึง ระยะเวลำ
หกสิบปีที่ผ่ำนมำ เป็นช่วงเวลำของ กำรย่อส่วน หรือ miniaturization 
และกำรเพิ่มสมรรถนะกันอย่ำงจริงจัง ตำมกฎของคุณมัวร์ที่เกร่ินไปใน
คำบที่แล้ว ทำำให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่เท่ำห้องรำคำหลำยร้อย
ล้ำนที่เรียกว่ำ
เมนเฟรม ซ่ึงเป็น
คำำภำษำอังกฤษ
ที่มำจำกคำำว่ำ 

frame หรือโครง และคำำว่ำ main คือเป็นหลัก เป็นปฐม รวมก็คือเคร่ือง
ที่เป็นหลักขององค์กร พัฒนำกำรทำำให้เมนเฟรมลดร่ปลงมำ เก่งข้ึน เร็ว
ข้ึนนับล้ำนเท่ำ แต่มีขนำดเพียงน้ิวหัวแม่มือเท่ำน้ัน ดังสองร่ปด้ำนขวำใน 
Slide 3 แต่น่ันยังไม่เท่ำไร เพรำะสำมสิบปีที่จะมำถึง จะเป็นกำรทำำให้
คอมพิวเตอร์ขนำดเท่ำหัวแม่มือ ขยำยตัวใหญ่เต็มห้องอีกครัง้หน่ึง น่ัน
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คือกำรนำำคอมพิวเตอร์มำต่อกันผ่ำนเครือข่ำยในลักษณะของระบบกระจำย หรือ distributed systems ที่ครอบคลุมทัว่บริษัท 
หรือทัว่โลก มองด่เหมือนเป็นระบบเดียวหรือเคร่ืองเดียวน่ันเอง ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียก
กันติดปำกว่ำเน็ตน่ันเอง

พัฒนำกำรตำมกฎของคุณมัวร์น้ีไม่เพียงทำำให้ระบบอุปกรณ์ล้ำสมัยอย่ำงรวดเร็วเท่ำน้ัน แต่ยังทำำให้กำรใช้งำนตำ่งๆ 
เปล่ียนแปลงไปด้วย ควำมเปล่ียนแปลงน้ีมีผลต่อธุรกิจและกำรดำำเนินชีวิตอย่ำงรุนแรง ดังจะเห็นได้ถึงข่ำวต่ำงๆ ที่ออกมำเก่ียว
กับ "เครือข่ำยสังคม" ที่เป็นกระแสมำแรงมำกในปัจจุบัน เช่น ทวิตเตอร์ ใน Slide 4 หรือเฟซบุ้ค ใน Slide 5 ซ่ึงมีผลมำจำก
กำรกระจำยตัวของเน็ต ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และของกำรให้บริกำรตำ่งๆ ผ่ำนเน็ต

ระบบของทวิตเตอร์หรือเฟซบุ้คน้ัน ข้อม่ลในระบบได้มำจำกกำร
ป้อนเข้ำไปโดยผ่้ใช้บริกำร เป็นข้อม่ลส่วนบุคคลของพวกเขำ ไม่ตำ่งกับเวลำไปสมัครสมำชิกตำมเว็บต่ำงๆ แต่กำรที่เป็นที่นิยม 
ทำำให้มีข้อม่ลมหำศำล กลำยเป็นแหล่งข้อม่ลที่ทัง้หลำกหลำยและมีกำรเพิ่มเสริมใหท้ันต่อเหตุกำรณ์อย่่โดยตลอด ดังเช่นกำร
รำยงำนข่ำวแผ่นดินไหวที่เฮติ หรือกำรประท้วงของกลุ่มคนเส้ือแดงในช่วงเดือนมีนำคม 2553 ที่ผ่ำนมำ

ดังน้ันเรำอำจถือได้ว่ำกำรให้บริกำรสมัยใหม่ อย่ำงทวิตเตอร์ หรือเฟซบุ้ค น้ัน เป็นเสมือนกำรรวมคอมพิวเตอร์เคร่ืองย่อยๆ ของ
ผ่้ใช้บริกำรที่กระจำยอย่่ทัว่โลก พร้อมด้วยข้อม่ลที่ตำ่งพำกันป้อนเข้ำมำ รวมกันข้ึนเป็นระบบสำรสนเทศหรือไอเอสเพียงระบบ
เดียว ในลักษณะที่ทรงอิทธิพลมำกระบบหน่ึงของโลกทีเดียว

แต่ควำมก้ำวหน้ำเหล่ำน้ี มิใช่จ่่ๆ ก็ผุดข้ึนมำรำวกับภ่เขำไฟปะทุ ควำมก้ำวหน้ำเหล่ำน้ีเป็นเช่นเดียวกับกำรที่สัตว์และพืชของโลกมี
พัฒนำกำรอย่ำงต่อเน่ืองมำยำวนำนจนท้ำยสุดกลำยเป็นส่ิงมีชีวิตที่มีสติปัญญำอย่ำงมนุษย์เรำ ศำสตร์ด้ำนน้ีก็มีพัฒนำกำรมำ
อย่ำงยำวนำนเหมือนกัน คือหลำยสิบปี ซ่ึงอำจมองได้ว่ำเป็นน้องใหม่ของวงกำรศำสตร์และศิลป์ทัง้หลำย แต่เป็นน้องใหม่ที่ไฟ

แรงมำกมำย ในช่วงเวลำสัน้ๆ สำมำรถเทียบชัน้กับศำสตร์เก่ำแก่ตำ่งๆ 
ได้อย่ำงสบำย

วิวัฒนำกำรของระบบสำรสนเทศน้ัน อำจกล่ำวได้ว่ำ วำงอย่่บนรำกฐำน
ของคำำเพียงสำมคำำเท่ำน้ัน สำำหรับตอนน้ี อนำคตอำจมีคำำเพิ่มข้ึนมำอีก 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ไอที และไอเอส โดยคอมพิวเตอร์น้ันพัฒนำข้ึนมำ
เป็นไอทีและพัฒนำมำเป็นไอเอสในที่สุด Slide 6
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คำำว่ำ ไอที น้ันย่อมำจำก Information Technology หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่วน ไอเอส ย่อมำจำก Information Systems 
หรือระบบสำรสนเทศ โดยปกติคำำว่ำ Systems จะใส่ s ไว้ข้ำงหลังเพื่อแสดงว่ำเป็นระบบที่ประกอบด้วยระบบย่อยๆ มำกหลำย มี
ควำมซับซ้อน

วิวัฒนำกำรของศำสตร์น้ันเร่ิมจำกคอมพิวเตอร์ในสมัยโบรำณ แค่บวก
เลขได้ก็เฮกันสุด ๆ แล้ว เคร่ืองสมัยก่อนทัง้แพงทัง้ใหญ่ เต็มห้อง ดัง
น้ันบริษัทหน่ึงมีหน่ึงเคร่ือง 100 ล้ำนบำท ก็นับว่ำเก่งมำกทีเดียว แต่
พัฒนำกำรด้ำนกำรย่อส่วนทำำให้เคร่ืองเล็ก เร็ว และถ่กลงอย่ำงมำก จน
ตัง้โต๊ะ ตัง้ตัก และตัง้มือได้ Slide 7 เคร่ืองตัง้โต๊ะหรือเรียกว่ำ desktop 
คืออย่่บนโต๊ะ เรำร่้จักกันดีว่ำคือเคร่ืองพีซี เคร่ืองตัง้ตักน้ันคือ laptop 
คือวำงอย่่บนตักหรือที่ในประเทศเรำเรียกว่ำโน้ตบุค ส่วนเคร่ืองตัง้มือ
น้ันเรียกว่ำ palmtop คอืวำงบนฝ่ำมือได้ หรือเด๋ียวน้ีคือ เอ็มพีสำม ไอ
พอด ไอโฟน สมำร์ตโฟน บีบี ที่กำำลังขำยกันสน่ันเมืองน่ันเอง แต่หลัก
กำรของอุปกรณ์พวกน้ี ไม่ว่ำจะเล็กและเบำและพกพำสะดวกอย่ำงไร ก็
ยังนับเป็น “คอมพิวเตอร์” คือเป็น "กล่อง" อย่่ดี หรือเรียกให้หร่หน่อยก็ว่ำ “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” คอืกล่องที่ซับซ้อน รำคำ
หลำยตังค์อย่่ ถ้ำเป็นกล่องยักษ์ก็นับร้อยล้ำน ย่อมลงมำหน่อยก็หลักล้ำนหลักแสน ที่วำงบนโต๊ะเป็นหลักหมื่น ในมือก็มีตัง้แต่
หลักพันไปถึงหลักหลำยหมื่นหำกเป็นสมำร์ตโฟน

ช่วงสิบปีที่ผ่ำนมำอินเตอร์เน็ตถือกำำเนิดข้ึน ทำำใหค้ำำว่ำเครือข่ำยหรือเน็ต และระบบกระจำย หรือ distributed systems มี
บทบำทมำกข้ึน ควำมเป็นกล่องจึงลดควำมสำำคัญลง คำำว่ำคอมพิวเตอร์เร่ิมไม่พอ จึงเกิดคำำว่ำ “เทคโนโลยีสำรสนเทศ” หรือ 
ไอที เพื่อเน้นควำมหลำกหลำยของเทคโนโลยีที่มำประกอบกันเข้ำเป็นระบบ นอกเหนือไปจำก "อุปกรณ์คอมพิวเตอร์"

ไอทีน้ันพัฒนำข้ึนอย่ำงมำก กว้ำงไกลและซับซ้อน ครอบคลุมไปทัง้โลก เมื่อกฎของคุณมัวร์แผลงฤทธิ ์ของที่เคยรำคำนับสิบ
ล้ำนก็หำซ้ือได้เพียงไม่ก่ีหมื่นบำท เกิดกำรกระจำยตัวของกำรใช้งำนอย่ำงมหำศำล ผ่้ยิ่งใหญ่ในวงกำรอย่ำงบิล เกตต์ มหำเศรษฐี
แห่งไมโครซอฟต์ ยงัเคยทำำนำยถึงควำมต้องกำรที่เพิ่มพ่นข้ึนอย่ำงมหำศำลน้ีไว้ผิดพลำด ผิดพลำดไปนับเป็นล้ำนเท่ำทีเดียว

แต่ “เทคโนโลยี” น้ัน แคบเกินไป เหมือนจะไปเที่ยวแล้วห่วงว่ำจะเป็น
รถยี่ห้ออะไร ช่ำงเทคนิกทำงคอมพิวเตอร์และไอทตี่ำงพำกันมำวุ่นวำย 
ทัง้ที่ไม่เคยไปเที่ยวไหนมำก่อนเลย ก็เลยกลำยเป็น “เที่ยวอย่่บนรถ
ทัวร์” หรือข้ึนลงเดินรอบรถทัวร์ที่จอดอย่่ในปัม๊นำ้ำมัน ไอทีกลำยเป็น
ศัพท์แทน “กล่องกองหน่ึง” ไป นักธุรกิจหรือเจ้ำของกิจกำรที่เป็นผ่้ควัก
กระเป๋ำออกเงินซ้ือเทคโนโลยีรำคำแพงเหล่ำน้ีเข้ำบริษัทจึงได้แต่ตัง้
คำำถำมในใจว่ำ "นักไอที นักคอมพิวเตอร์ ทำำอะไรกันอย่่" Slide 8

ดังน้ันในระยะหลัง ธุรกิจ และผ่้ต้องใช้สำรสนเทศ เร่ิมตื่นตัวมำกข้ึน จงึ
มองเป็น “ระบบสำรสนเทศ” หรือ information systems คำำสำำคัญคือ 
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“ระบบ” คือกำรเป็นหน่ึงเดียว ทำำงำนประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบต่ำง ๆ เพื่อสนองควำมต้องกำรของเจ้ำของระบบ ซ่ึง
ในที่น้ีคือบริษัท หรือองค์กร นักธุรกิจ หรือล่กค้ำของกิจกำร ไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์ ดังน้ันจำก "รถทัวร์" คอืคอมพิวเตอร์ ก็
พัฒนำข้ึนมำเป็น "แหล่งท่องเที่ยว" คือไอที และที่สุดพัฒนำมำเป็นระบบ "กำรท่องเที่ยว" คอืไอเอส โดยมองเป็นภำพรวมครบ
วงจร

แตท่ี่ต้องระวังให้มำกคือ พฒันำกำรที่เกิดอย่ำงต่อเน่ืองทำำให้มีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อย่ำงรวดเร็วอย่ำงเวปแคม ที่สังคมและธุรกิจยังนึกไม่ออกว่ำจะ
เอำมำทำำอะไรดี ก็เลยใช้ขำยตัวทำงเน็ตกันไปพลำงๆ ก่อน จนกระทัง่
ระบบแซ็ตแบบวีดีโอยี่ห้อ แคมฟร็อก ที่โด่งดังแพร่หลำยไปทั่วโลก กลำย
เป็นคำำเรียกหำกำรพ่ดคุยแบบลำมกอนำจำรทำงเน็ตไปเสียได้ Slide 9 
ดังน้ันกำรศึกษำด้ำนน้ีจำำต้องเข้ำใจเทคโนโลยีและนำำมำประกอบเข้ำเป็น
ระบบเพื่อกำรใช้งำนที่เหมำะสมแก่สังคมและธุรกิจได้

S  lide 10   เวลำนึกถึงคอมพิวเตอร์ ไม่ว่ำจะเป็นเคร่ืองใหญ่เต็มห้อง หรือเคร่ืองเล็กเท่ำฝ่ำมือ คอมพิวเตอร์เป็นเสมือนกล่อง
ไฮเทคเท่ำน้ันเอง เป็นองค์ประกอบหรือชิน้ส่วน สำำหรับประกอบเข้ำกับองค์ประกอบอ่ืนให้เกิดเป็นระบบที่ซับซ้อน เปรียบ
เสมือนรถยนต์ ซ่ึงในตัวมันเองแม้จะเป็นชิน้ส่วนที่ไฮเทคอยำ่งมำก 
แต่ในกำรใชง้ำนแล้วยังไม่พอ ต้องมีองค์ประกอบอ่ืนอีกมำกมำเสริม 
เช่น ถนนหนทำง ตึกอำคำร ป้ัมนำ้ำมัน ตลำดสด ตลำดติดแอร์ โรง
พยำบำล บริษัทห้ำงร้ำนที่จะไปติดต่อด้วย สวนสำธำรณะ โรง
ภำพยนตร์ สนำมกีฬำ เหล่ำน้ีจำำเป็นต่อกำรใช้ “รถ” ทัง้สิน้

ในสมัยก่อนรถยนต์ยังเป็นของใหม่ รำคำแพง ไฮเทคมำก ดังน้ันจึงมี
กำร “ใช้รถ” เพื่อรถเอง เช่น “ไปน่ังรถกินลม” ซ่ึงเด๋ียวน้ีเห็นรถ
สปอร์ตเปิดประทุนในกรุงเทพฯ แล้วอดขำำไม่ได้ เพรำะกินลมไอเสีย
จำกรถรอบข้ำงน้ัน คงไม่ดีต่อสุขภำพแน่

แต่คอมพิวเตอร์คงยังเป็นองค์ประกอบที่สำำคัญมำกในระบบสำรสนเทศ จำำต้องมีควำมร่้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกล่องไฮเทคน้ี 
แนะนำำว่ำผ่้เรียนควรศึกษำหำควำมร่้จำกหนังสือควำมร่้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ที่มีขำยในท้องตลำดอย่่มำกมำยหลำยเล่ม

ดร.ยรรยง เต็งอำำนวย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 03/26/10 11:10:14 AM



Intro to IT-IS # 2-Development Page 5 / 12

Slide 11 เมื่อกฎของคุณมัวร์เร่ิมมีอิทธิพล อุปกรณ์ไฮเทคแบบคอมพิวเตอร์ก็ทะยอยออกมำ แรกๆ รำคำแพง แล้วเร่ิมถ่กลง 
แพร่หลำยมำกข้ึนอย่ำงรวดเร็ว องค์ประกอบเหล่ำน้ี เช่นอุปกรณ์เครือข่ำย กำำแพงกันไฟ โมเด็ม จอภำพขนำดใหญ่ ซอฟต์แวร์ที่
ซับซ้อน ตำ่งมำประกอบกันเข้ำเป็นไอที ไอทีเป็นเคร่ืองมือที่สำำคัญในกำรสร้ำงไอเอสคือระบบสำรสนเทศของยุคปัจจุบัน แตใ่น

ชว่งที่กฎของคุณมัวร์เร่ิมออกฤทธิน้ั์น อุปกรณ์ไฮเทคต่ำงๆ ทะยอ
ยกันออกมำอย่ำงรวดเร็วจนเต็มตลำดไปหมด ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัว
ในเทคโนโลยีด้ำนสำรสนเทศหรือที่เรียกว่ำไอทีน้ีอย่ำงรุนแรง จน
เปล่งรัศมีกลบด้ำนอ่ืนๆ ไปเสียหมด แต่ละบริษัทจะแข่งกันว่ำมีไอทีที่
ดีกว่ำชำวบ้ำนหรือค่่แข่ง นักคอมพิวเตอร์หรือนักไอทีก็มีควำมสุข
สนุกสนำนในกำรติดตำมเทคโนโลยี กำรสัง่ซ้ืออุปกรณ์ใหม่ๆ เข้ำมำ
ไม่ขำดสำย มำเล่นๆ สักพักแล้วก็ทิง้ไป สัง่ของใหมเ่ข้ำมำอีกเพรำะ
อุปกรณ์เก่ำล้ำสมัยไปเสียแล้ว กระแสเห่อเทคโนโลยีกันเป็นกำรใหญ่
น้ียังผลให้มีทัง้ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ผุด
ข้ึนมำกมำย มีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศในบริษัทและหน่วยงำน

รำชกำร และยังแถม กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร หรือ MICT – Ministry of Information and 
Communication Technology ซ่ึงเป็นน้องใหม่ล่ำสุดของแนวคิดของยุคไอทีน้ี

แม้หลักกำรใหม่น้ีจะเป็นกำรหลุดพ้นจำกแนวคิดรวมศ่นย์ของ “คอมพิวเตอร์” แต่ยังคงเน้นเทคโนโลยีอย่่เช่นเดิม ผลของ
แนวคิดน้ีคือควำมซับซ้อนที่เกิดข้ึนในวงกำร นักคอมพิวเตอร์ ที่เรียกตัวเองเสียใหม่ว่ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลำยเป็นตัว
จักรสำำคัญที่ขำดเสียไม่ได้ในกำร “สร้ำง” ระบบสำรสนเทศ ปัญหำคือนักคอมพิวเตอร์น้ันไม่เข้ำใจระบบงำนของธุรกิจ เอำแต่จะ 
“เล่นของเล่น” ที่มีให้เล่นมำกมำย ทัง้ระบบเมล์ ไวรัส ปำล์ม ไวไฟ เบรำเซอร์ ดำตำ้แวร์เฮ้ำส์ สำรพัดที่จะหำมำเล่น จนลืมไปว่ำ 
“เทคโนโลยีสำรสนเทศ” น้ัน มีคนจ่ำยเงินให้ ไม่ใช่ได้มำฟรี ๆ และไม่ได้ให้มำเล่น

ผลกระทบอย่ำงหน่ึงของไอที คอืกำรปรับแนวคิดจำกกำรยึดคอมพิวเตอร์กล่องเดียว มำเป็นคอมพิวเตอร์หลำยตัว เป็นระบบที่มี
องค์ประกอบต่ำงๆ กระจำยกันอย่่ ต่อเชื่อมด้วยเครือข่ำย เกิดเป็นลักษณะไม่รวมศ่นย ์ซ่ึงนำำไปส่่ระบบกระจำย หรือ distributed 
systems ต่อไป

Slide 12 เมื่อไอทใีช้จ่ำยเงินของธุรกิจไปมำกๆ เข้ำ นักบริหำร พ่อค้ำ 
ข้ำรำชกำร ผ่้ใช้งำนสำรสนเทศทัง้หลำยต่ำงเร่ิมเอะใจว่ำไอทีน่ำจะทำำ
อะไรให้ได้มำกกว่ำน้ีนะ ลงเงินไปก็มำกมำยแล้ว

ไอทีน้ันเป็น “กล่องกองหน่ึง” หรืออย่ำงดีก็ต่อสำยกันให้ข้อม่ลไหล
ได้ แต่ไม่เป็นระบบเป็นเร่ืองเป็นรำวอย่ำงที่ “เจ้ำของ” เขำอยำกได้ 
น่ันคือกำรรับใช้ธุรกิจและกิจกำรของเขำ ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดใหม่ที่
เรียกว่ำ “ระบบสำรสนเทศ” หรือ information systems ที่เรียก
สัน้ๆ ว่ำ ไอเอส คือเน้นไปที่ “สำรสนเทศ” หรือข่ำวสำรข้อม่ลที่ต้อง
ใชใ้นธุรกิจกิจกำรน้ัน ๆ โดยเบ่ียงเบนประเด็นไปจำก “เทคโนโลยี” แม้จะยังใชเ้ทคโนโลยีอย่่อย่ำงมำกก็ตำม
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หลักกำรน้ันคือ คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือน รถทัวร์ ขณะที่ไอทีเป็นเสมือนองค์ประกอบที่จำำเป็นอ่ืนๆ มำเสริมเข้ำด้วยกัน 
เปรียบเสมือน ถนน ปัม๊นำ้ำมัน ร้ำนอำหำร แหล่งท่องเที่ยว แต่ถ้ำข้ึนไปในระดับของไอเอส คือระบบโดยรวม หรือ “กำรท่อง
เที่ยว” เลยทีเดียว ซ่ึงหมำยถึงกำรประชำสัมพันธ์ กำรเคล่ือนย้ำยนักท่องเที่ยว ซ่ึงอำจไม่ใช้รถทัวร์ก็เป็นได้ กำรจัดที่พัก อำหำร
กำรกิน กำรละเล่น กิจกรรม ของที่ระลึก สำรพัดที่จะต้องทำำเพื่อให้นักท่องเที่ยวพอใจ ยอมจ่ำย ประทับใจ กลับมำได้อีกในครำว
หน้ำ ดังน้ันจึงเป็นแนวคิดที่โน้มเอียงไปทำงธุรกิจมำกข้ึน เพื่อให้ได้ผลสำำเร็จของกำรนำำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้

 

Slide 13 เมื่อได้ทำำควำมเข้ำใจที่มำที่ไปของคอมพิวเตอร์ ไอที และไอเอ
สแล้ว ถัดมำคือนิยำม หรือคำำจำำกัดควำมที่ชัดเจนของส่ิงที่เรียกว่ำ ไอ
เอส หรือระบบสำรสนเทศ

นิยำมของระบบสำรสนเทศ คือ ระบบที่ให้สำรสนเทศตำมควำมต้องกำร
ของกำรปฏิบัติงำนและกำรตัดสินใจของกิจกำร

จะเห็นว่ำจำกนิยำมน้ัน ไม่มคีำำว่ำ “เทคโนโลยี” เลยแม้แต่น้อย ถือเป็น
องค์ประกอบฉำกหลัง ไม่ได้เด่นข้ึนมำแต่อย่ำงใด ตวัที่เด่นน้ัน คือ 
“สำรสนเทศ” ที่กิจกำรต้องกำร ซ่ึงกิจกำรหรือธุรกิจที่ว่ำน้ี ไม่ได้หมำย

ถึงเร่ืองของกำรค้ำกำรขำยหรือกำรพำณิชย์เพียงเท่ำน้ัน แต่ครอบคลุมถึงกำรดำำเนินกิจกรรมขององค์กรใดๆ จะเป็นภำครัฐหรือ
เอกชน ตำ่งก็มี "ธุรกิจ" ที่จำำเป็นต้องปฏิบัติกำรหรือดำำเนินกำรและมี
กำรตัดสินใจในเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมต่ำงๆ อย่่เสมอ กำรที่มีสำรสนเทศ
หรือข้อม่ลเพื่อกำรดำำเนินกิจกรรมและกำรตัดสินใจเหล่ำน้ี จักทำำให้องค์
กรน้ันๆ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรดำำเนินกำรของตนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ถ้ำเป็นภำครัฐก็สำมำรถให้บริกำรต่อประชำชนพลเมือง
และธุรกิจต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี ถ้ำเป็นภำคเอกชนก็สำมำรถให้บริกำรแก่
ล่กค้ำและมีศักยภำพในกำรแข่งขันที่ดีข้ึน

Slide 14 ในวิชำน้ี จะกล่ำวถึงองค์ประกอบทำงเทคโนโลยี องค์ประกอบ
ทำงระบบ และองค์ประกอบทำงข้อม่ล ซ่ึงทัง้หมดจะใหภ้ำพรวมของ 
“โครงสร้ำงพื้นฐำน” หรือ infrastructure ของระบบสำรสนเทศ ที่เรียก
ว่ำ “โครงสร้ำงองค์ประกอบของระบบสำรสนเทศ” หรือ Information 
Systems Organization ควำมร่้ในวิชำน้ีเป็นกำรป่พื้นฐำนเพื่อให้ผ่้เรียน
สำมำรถศึกษำองค์ประกอบและเทคโนโลยีที่ซับซ้อน โดยทำำให้เข้ำใจถึง
บทบำทขององค์ประกอบเหล่ำน้ันในแง่มุมของธุรกิจได้
Slide 15 พฒันำกำรของระบบสำรสนเทศน้ันเป็นไปอย่ำงรวดเร็วมำก 
เร่ิมตัง้แต่วงจรขนำดใหญ่เท่ำตัวคน ถ่กย่อส่วนลงจนเหลือเท่ำหัวเข็ม
หมุด ให้สังเกตแฟชัน่กระโปรงก็เห็นได้ว่ำภำพน้ีเก่ำแก่เพียงใด ถึงขนำด

ดร.ยรรยง เต็งอำำนวย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 03/26/10 11:10:14 AM



Intro to IT-IS # 2-Development Page 7 / 12

น้ันภำพน้ียังแสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรของแผงวงจรอิิเล็กทรอนิกส์ถึงส่ีรุ่นด้วยกันจำกขนำดใหญ่เกือบเท่ำตัวคน ไล่เรียงลงมำ
เร่ือยๆ จนกลำยมำเป็นวงจรขนำดจิ๋วเท่ำปลำยปำกกำในภำพด้ำนขวำ ทัง้หมดน้ีเป็นผลพวงของกฎของคุณมัวร์ หรือ Moore's 
Law ซ่ึงเร่ิมใช้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 หรือประมำณส่ีสิบปีที่แล้วและยังเป็นจริงอย่่จนกระทัง่ทุกวันน้ี
วิวัฒนำกำรน้ันเร่ิมจำกเคร่ือง “เมนเฟรม”
Slide 16 ที่เรียกว่ำเมนเฟรมน้ันเพรำะเป็นกรอบ หรือ frame ที่เป็นหลัก หรือ main น่ันเอง ในสมัยแรกน้ันต้องเจำะข้อม่ลลง
บนแผ่นกระดำษ เรียกว่ำบัตรเจำะร่ (ตำมภำพ) แล้วเดินเอำไปให้คอมพิวเตอร์เมนเฟรมอ่ำน เมื่ออ่ำนแล้วเคร่ืองเมนเฟรมจะ

ทำำกำรคำำนวณแล้วเจำะผลลัพธ์กลับออกมำให้บนบัตรใบใหม่ หรือพิมพ์
ผลออกมำทำงเคร่ืองพิมพ์ ตอ่มำจึงมีกำรนำำสำยสัญญำณมำต่อระหว่ำง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์กับเทอร์มินัลที่วำงอย่่ในระยะไกล ตวัเทอร์มินัลน้ัน
เป็นอุปกรณ์จอภำพสำำหรับแสดงผลและแป้นพิมพ์สำำหรับป้อนข้อม่ล 
ลักษณะไม่ต่ำงจำกเคร่ืองพีซีหรือโน้ตบุ้คของสมัยปัจจุบัน เพยีงไม่มีตัว
ซีพีย่สำำหรับกำรคำำนวณ ซีพีย่น้ันอย่่ในเมนเฟรมที่ไกลออกไปผ่ำนไปที่
อีกปลำยหน่ึงของสำยสัญญำณที่ต่อเทอร์มินัลไปยังเมนเฟรม สำย
สัญญำณเป็นบรรพบุรุษรุ่นป่่ทวดของระบบเครือข่ำยหรือเน็ตในปัจจุบัน 
เทอร์มินัลทำำงำนโดยให้ผ่้ใช้งำนป้อนข้อม่ลและคำำสัง่ทำงแป้นพิมพ์ส่ง
ผ่ำนสำยเชื่อมต่อไปยังเมนเฟรมซ่ึงจะคำำนวณผลลัพธ์แล้วส่งผลกลับมำ

ทำงสำยสัญญำณเชื่อมต่อ มำข้ึนผลให้เห็นได้บนจอภำพของตัวเทอร์มินัล กำรแสดงผลของสมัยโบรำณน้ันเป็นตัวหนังสือและ
ตัวเลข ไม่อำจแสดงเป็นภำพหรือเสียงหรือหนังได้อย่ำงจอภำพในสมัยปัจจุบัน แม้แต่สีก็ยังแสดงไม่ได้ เป็นจอภำพขำวดำำ หรือ
เขียวดำำ จอภำพแสดงผลของเทอร์มินัลน้ันหำกพิจำรณำให้ดีจะเห็นได้ว่ำเป็นบรรพบุรุษของกำรแสดงผลด้วยเบรำเซอร์ที่ใชห้ำ
ข้อม่ลจำกเว็บในเครือข่ำยของเคร่ืองพีซีและโน้ตบุ้คในปัจจุบัน

ปัจจุบันคำำว่ำเมนเฟรมน้ันเกือบหำยไปจำกวงกำรแล้ว เพรำะเป็นคำำเก่ำที่ก่อให้เกิดกระแสต่อตำ้นจำกผ่้ใช้ เป็นคำำที่แสดงควำมยิ่ง
ใหญ่เป็นศ่นย์กลำงของฝ่ำยคอมพิวเตอร์ แสดงถึงควำมเป็นใหญ่ กำรควบคุมสัง่กำร ดังน้ันในปัจจุบันแม้มีเคร่ืองขนำดใหญ่ที่
บริษัทและหน่วยงำนต่ำงๆ ใช้กันอย่่ซ่ึงมีรำคำแพงมำก แต่กลับเรียกไปว่ำเป็น server ขนำดใหญ่ หรือที่เรียกว่ำ corporate 
server ไป (ตำมร่ปซ้ำย) เพื่อลดควำมเป็นผ่้ยิ่งใหญ่ลง และเน้นเร่ืองกำรให้บริกำรแก่ฝ่ำยต่ำงๆ ของกิจกำรมำกข้ึนตำมสมัยนิยม

เมนเฟรมน้ันเป็นเคร่ืองไฮเทคอย่ำงมำก ระบบและวงจรต่ำงๆ พฒันำข้ึนเองโดยบริษัทผ่้ผลิตเลยทีเดียว ดังน้ันแม้จะมีสมรรถนะ
ส่งแต่รำคำก็ส่งมำกด้วยเช่นกัน ต่อมำเมื่อวงกำรเข้ำอกเข้ำใจศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนน้ีมำกข้ึน กฎของคุณมัวร์ก็เร่ิมเข้ำมำมี
บทบำทโดยมีบริษัทใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนมำเพื่อผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำย่อมเยำว์ข้ึน โดยกำรใชช้ิน้ส่วนองค์ประกอบที่มีขำยโดย
ทัว่ไปสำำหรับอุปกรณ์เคร่ืองวัดทำงไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ทำำให้เกิดเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนำดกลำงหรือ “มินิคอมพิวเตอร์” 
ที่มีรำคำตำ่ำลงมำกนับสิบเท่ำ และเร่ิมทำำให้คอมพิวเตอร์มีกำรใช้งำนแพร่หลำยข้ึน
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Slide 17 กำรที่คนเรำเข้ำใจเทคโนโลยีมำกข้ึนก็เร่ิมหำทำงทำำให้ถ่กลงเพื่อให้ขำยของได้มำกๆ คอมพิวเตอร์เมนเฟรมของสมัย
ก่อน ใชเ้ทคโนโลยีขัน้ส่ง ที่ปกติต้องพัฒนำข้ึนเองโดยบริษัท
คอมพิวเตอร์ ทำำให้มีรำคำส่ง ตอ่มำมีผ่้นำำเอำวงจรหรือร่ปแบบต่ำงๆ 
ที่เป็นมำตรฐำนในวงกำรอีเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ดัดแปลงใช้เป็น
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ทำำให้รำคำของเคร่ืองถ่กลงอย่ำงมำก
มินิคอมพิวเตอร์น้ันแม้มีสมรรถนะตำ่ำกว่ำเมนเฟรมมำกก็ตำม แต่กำร
ที่เมนเฟรมมีเพียงเคร่ืองเดียวใช้ทัง้บริษัท แม้จะมีควำมสำมำรถส่ง 
แต่เน่ืองจำกแย่งกันใช้จึงไม่สะดวก กำรมีเคร่ืองที่สมรรถนะตำ่ำกว่ำสิบ
เท่ำ แต่ถ่กพอจะได้มำเป็นเจ้ำของสำำหรับแผนกหรือกองหน่ึงใน
องค์กรทำำให้สะดวกต่อกำรใช้งำน ไม่ต้องไปคอยระวังทำำของคนอ่ืน
เขำแตก
เคร่ืองมินิคอมพิวเตอร์น้ีเองก็เป็นคำำที่เลิกใช้ไปแล้ว ในปัจจุบันนิยมเรียกว่ำ “departmental server” คือเป็นเคร่ืองที่ให้บริกำร
อย่่ในระดับแผนก หรือบำงทีก็เรียกว่ำเซิร์ฟเวอร์เฉยๆ หลักกำรใชง้ำนมินิคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์น้ันเป็นเช่นเดียวกับของ
เมนเฟรม คอืต่อสำยใช้ผ่ำนเทอร์มินัลจำกระยะไกล

Slide 18 ตัวขับดันที่สำำคัญของควำมก้ำวหน้ำเหล่ำน้ีคือกฎของคุณมัวร์ 
ซ่ึงจะยำำ้เตือนผ่้เรียนเร่ือยๆ ในบทเรียนของวิชำน้ี เพรำะระบุถึง
เทคโนโลยีของกำรย่อส่วนหรือลดร่ป ที่เรียกว่ำ miniaturization ตำมร่ป
ทำงซ้ำย คอืกระบวนกำรในกำรย่อขนำดของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้เล็ก
ลงมำกๆ ทำำให้บรรจุวงจรลงในเน้ือที่จำำกัดได้หนำแน่นมำกข้ึน ทำำให้
เคร่ืองมีสมรรถนะส่งข้ึนในรำคำที่ลดลงเร่ือยๆ เป็นเทคโนโลยีที่ใชท้ำำส่ิง
ที่เรีียกว่ำวงจรรวมหรือไอซีสำำหรับทำำซีพีย่ของคอมพิวเตอร์
หลักกำรสำำคัญอีกประกำรหน่ึงของพัฒนำกำรน้ีคือ “มำตรฐำน” หรือ 
standard เช่น VME bus ในสองร่ปด้ำนขวำ ซ่ึงเป็นมำตรฐำนกำรส่ง
ผ่ำนข้อม่ลดิจิตอลที่ใช้กันอย่่ในเคร่ืองมือวัดและเคร่ืองมือทำงด้ำน

อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ของยุคน้ันอย่่แล้ว กำรที่อิงมำตรฐำนทำำให้มีกำร
ผลิตอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน สำมำรถใช้ร่วมกันด้วยได้ ทำำให้เกิดกำร
แข่งขันกันในเชิงกำรค้ำ ได้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่รำคำถ่กและมี
พัฒนำกำรอย่ำงต่อเน่ือง ทำำให้เทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์พัฒนำรุด
หน้ำไปได้อย่ำงรวดเร็ว

Slide 19 วิวัฒนำกำรตำมกฎของคุณมัวร์ในสองด้ำนคือกำรย่อส่วนและ
กำรเกำะมำตรฐำนได้บรรจุองค์ประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลงใน
เคร่ืองขนำดตัง้โต๊ะได้ทัง้หมด เกิดเป็น “ไมโครคอมพิวเตอร์” หรือ 
“พซีี” หรือเรียกว่ำ คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ คำำว่ำพีซีน้ีย่อจำก personal 
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computer คือเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือส่วนตัวน่ันเอง พีซีมีรำคำย่อมเยำลงมำจำกมินิคอมพิวเตอร์อีกนับสิบนับร้อยเทำ่ 
ทำำให้หน่วยงำนย่อย ๆ ในองค์กรสำมำรถซ้ือใช้ได้ เกิดเป็นส่ิงที่เรียกได้ว่ำ “กบฏไมโคร” ข้ึนในยุคน้ันคือแทนที่จะไปใช้เคร่ือง
ใหญ่ๆ อย่ำงเมนเฟรมหรือมินิ แผนกต่ำงๆ ของบริษัทต่ำงหันมำซ้ือพีซีไว้ใช้เองในแผนก
ไมโครคอมพิวเตอร์หรือพีซีเป็นวิวัฒนำกำรต่อยอดจำกระบบมินิคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักกำรอิงมำตรฐำนสำำหรับองค์ประกอบ
ต่ำงๆ แม้จะมีกำรทำำพีซีกันออกมำขำยกันพอสมควร อย่ำงเคร่ืองของบริษัทแอปเป้ิล ที่ได้รับควำมนิยมมำก แต่ควำมนิยมน้ัน
เปล่ียนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ทำงด้ำนเมนเฟรมอย่ำงไอบีเอ็มลงสนำมมำแข่งขันด้วย เพรำะทำำให้พีซีเป็นที่
ยอมรับในวงกำรธุรกิจ พีซีสำมำรถพัฒนำได้อย่ำงรวดเร็วเน่ืองจำกได้รับควำมยอมรับจำกวงกำรธุรกิจที่มีเม็ดเงินมหำศำล กลำย
เป็นอุปกรณ์ที่จำำเป็นต่อกำรแข่งขันทำงธุรกิจไปอย่ำงรวดเร็ว
ระบบเคร่ือง ไอบีเอ็มพีซี น้ัน นอกจำกจะอำศัยอิงมำตรฐำนแล้ว ยังเป็นระบบที่เปิดอย่ำงมำก เพรำะอุปกรณ์ภำยใน ทัง้
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตำ่งก็เป็นส่ิงที่ซ้ือหำจำกบริษัทอ่ืนมำใชท้ัง้สิน้ เพรำะไอบีเอ็มทำำเองไม่ได้ เน่ืองจำกแพงและยุ่งยำกมำก 
จึงไปใช้ซีพีย่จำกบริษัทอินเทลที่ทำำซีพีย่ขำยดีอย่่ในปัจจุบัน ใช้ระบบปฏิบัติกำรคือโปรแกรมควบคุมหรือที่เรียกว่ำโอเอสจำก
บริษัทไมโครซอฟต์ เหล่ำน้ีเป็นต้น กำรที่เป็นระบบเปิดและค่อนข้ำงรุ่ยร่ำยมำก ทำำให้เกิดตลำดของอุปกรณ์เสริมอย่ำงกว้ำงขวำง
บริษัทอ่ืนทำำทัง้ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มำเสริมเพิ่มจำกระบบดัง้เดิม อยำ่งแรกคือ กรำฟฟิกส์กำร์ดสำำหรับกำรแสดงผลด้ำน
กรำฟฟิกส์บนจอภำพ เช่น Hercules card ที่คนไทยเป็นเจ้ำของ ทำำให้แทบจะไม่มีใครใช้ของดัง้เดิมของไอบีเอ็มเลยเพรำะ
สมรรถนะตำ่ำมำก รวมไปถึงระบบเคร่ือง “ละม้ำย” หรือ IBM PC clone ที่ผลิตออกมำโดยใช้องค์ประกอบและชิน้ส่วนต่ำงๆ ใน
ลักษณะเดียวกับของไอบีเอ็มพีซี ที่มีส่วนทำำให้ไมโครซอฟต์และอินเทลเติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว เพรำะเป็นองค์ประกอบสองส่วน
ของระบบที่ไม่อำจทำำเลียนแบบได้ สองบริษัทน้ีรวมกันเรียกว่ำเป็น Wintel คอืผสมระหว่ำง Windows และ Intel น่ันเอง 
กลำยมำเป็นสองบริษัทที่ครองตลำดด้ำนพีซีอย่่ทุกวันน้ี และทำำให้ Bill Gates เจ้ำของบริษัทไมโครซอฟต์ กลำยเป็นมหำเศรษฐี
อันดับหน่ึงของโลก

Slide 20 ระบบเคร่ืองพีซีน้ันเป็นกำรจุดประกำยให้แก่อุตสำหกรรมซ่ึงโต
วันโตคืน โดยเป็นไปตำมกฎของคุณมัวร์ ซ่ึงกล่ำวไว้ว่ำพัฒนำกำรด้ำน
สมรรถนะของวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มข้ึนเทำ่ตัวทุก 18 เดือนหรือปี
คร่ึง เลข 18 เดือนน้ีเป็นเลขมหัศจรรย์ที่อุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ใช้คุม
หรือคำดเดำพัฒนำกำรในวงกำร และด่เหมือนเลขน้ียังคงควำมศักดิสิ์ทธิ ์
มำจนถึงในปัจจุบัน กฎของคุณมัวร์น้ีได้ถ่กนำำไปประยุกต์เข้ำกับ
เทคโนโลยีข้ำงเคียงอ่ืนๆ เชน่ควำมจุของฮำร์ดดิสก์ ควำมเร็วของเครือข่ำย 
ควำมละเอียดของจอภำพ เหล่ำน้ีได้ตัวเลขของกำรทวีค่ณเป็นจำำนวน
เดือนแตกต่ำงกันไป แต่ทัง้หลำยต่ำงอย่ใ่นระดับไม่เกินสองปีทัง้สิน้ ซ่ึง
กฎกำรทวีค่ณเหล่ำน้ีต่ำงชีบ่้งให้เห็นถึงศักยภำพของกำรพัฒนำของศำสตร์และวงกำรอย่ำงต่อเน่ือง รวดเร็ว และมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ สังคม และควำมเป็นอย่่อย่ำงรุนแรงและต่อเน่ืองมำโดยตลอด
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Slide 21 ขณะที่วิทยำกำรทำงคอมพิวเตอร์ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กลับเชื่องช้ำไม่ทัน
กำร ศ่นย์คอมพิวเตอร์ในสมัยน้ันเต็มไปด้วยอุปกรณ์รำคำแพงหลำยสิบหลำยร้อยล้ำน บุคลำกรต่ำงมีควำมร่้ควำมสำมำรถระดับ

ส่ง กำรประมวลผลเพื่อให้ได้สำรสนเทศใดๆ ขององค์กรต้องพึ่งพำอำศัย
หน่วยงำนและบุคลำกรเหล่ำน้ี ทำำให้เกิดสภำวะ “สำำคัญตัวเองผิด” 
อย่ำงรุนแรง เคร่ืองขนำดใหญ่ระดับเมนเฟรมหรือมินิ เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมร้อนส่งต้องกำรกำรปรับอุณหภ่มใิห้เย็นจัด 
ทำำให้นักคอมพิวเตอร์ต้องใส่เส้ือหนำวเวลำทำำงำน เวลำเข้ำประชุมกับ
ใครจึงมักใส่เส้ือกันหนำวเป็นเสมือนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ รวมถึงพ่ดบ่น
แต่ศัพท์ทำงเทคนิคที่เข้ำใจได้ยำก ศ่นย์คอมพิวเตอร์กลำยสภำพเป็น
เทวำลัย เมนเฟรมเป็นเทวร่ป และนักคอมพิวเตอร์กลำยเป็นศำสดำ
นักพรตกันไปหมด ซ่ึงเหล่ำน้ีไม่ได้ทำำให้คอมพิวเตอร์รำคำแพงเหล่ำน้ัน
ตอบรับควำมต้องกำรของกิจกำรได้แต่อย่ำงใด เกิดเป็นคอขวดต่อกำร

ปฏิบัติงำนและกำรใช้ประโยชน์จำกคอมพิวเตอร์อย่ำงรุนแรง

Slide 22 จึงเกิด “กบฏพีซี” ข้ึน สภำพกำรณ์คือในขณะน้ัน แทนที่ฝ่ำยต่ำงๆ ของบริษัทต้องรอคิวเพื่อเข้ำใช้เคร่ืองเมนเฟรม
หรือมินิ หน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กรจึงเปล่ียนไปซ้ือเคร่ืองพีซีซ่ึงมีรำคำถ่กเพียง 2-3 แสนบำทเท่ำน้ัน เทียบกับมินิคอมพิวเตอร์ 
10-20 ล้ำนบำทหรือเมนเฟรมระดับร้อยล้ำนบำท หลังจำกน้ันจึงส่งพนักงำนของฝ่ำย เช่น นักบัญชีบ้ำง เสมียนบ้ำง ไปอบรม
โปรแกรมและซอฟต์แวร์ตำ่งๆ ตอนน้ีเองได้มีกำรประดิษฐ์ฐำนข้อม่ล
อย่ำงง่ำยรำคำถ่ก ทำำให้ฝ่ำยบัญชีสำมำรถทำำโปรแกรมช่วยงำนด้ำนบัญชี
ได้ ฝ่ำยขำยทำำฐำนข้อม่ลล่กค้ำได้เอง อยำ่งน้ีทำำให้อำำนำจผ่กขำดด้ำน
สำรสนเทศของฝ่ำยคอมพิวเตอร์ลดทอนลงไปมำก

ปัญหำร้ำยแรงที่ตำมมำคือ ระบบสำรสนเทศขององค์กรแตกออกเป็น
เส่ียงๆ ล่กค้ำแต่ละรำยเมื่อมำติดต่อซ้ือสินค้ำหรือบริกำรจำกบริษัท ต้อง
ไปติดต่อทัง้ฝ่ำยบัญชี ฝ่ำยขำย ฝ่ำยโกดัง ฝ่ำยกำรเงิน เพรำะทุกฝ่ำยต่ำง
มีระบบและข้อม่ลเป็นของตัวเอง เป็นเอกเทศ และเน่ืองจำกต่ำงหำมำได้
ด้วยงบประมำณของตนเอง จงึมักหวงข้อม่ลและสำรสนเทศเหล่ำน้ัน ไม่
ค่อยยอมให้ฝ่ำยอ่ืนมำแตะต้องมำใช้งำน เมื่อนำนไป บริษัทได้พยำยำมนำำข้อม่ลและสำรสนเทศเหล่ำน้ีมำใช้ร่วมกัน เพื่อใหเ้กิด
ภำพรวมขององค์กร แต่ทำำไม่ได้ นอกจำกน้ัน พนักงำนที่ด่แลสำรสนเทศแต่ละส่วนเหล่ำน้ีก็ไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์ ทำำให้เกิด
ควำมขัดแย้งในหน้ำที่กำรงำนอย่ำงรุนแรง เช่นเป็นทัง้นักบัญชีและนักคอมพิวเตอร์ งำนหนักเป็นสองเทำ่ เงินได้เท่ำเดิม 
สุดท้ำยจงึลำออกไปอย่่บริษัทคอมพิวเตอร์ ซ่ึงทำำให้ฐำนข้อม่ลของแผนกน้ันขำดกำรบำำรุงรักษำ เกิดล่มลง มีผลเสียหำยต่อ
บริษัท

Slide 23 แต่ธุรกิจก็จำำต้องเดินต่อไป จึงมีกำรปรับตัวอย่ำงขนำนใหญ่ ซ่ึงยังเกิดข้ึนอย่่อย่ำงต่อเน่ืองในปัจจุบัน และยังมีหน่วย
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งำนอีกมำกที่ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ยังยำ่ำอย่่กับที่ ยังไม่ยอมปรับตัว ฝ่ำยตำ่งๆ ที่มีระบบสำรสนเทศเป็นของตัวเองตำ่งพำกันยกธงขำว 
ไม่อยำกเป็นศ่นย์คอมพิวเตอร์ของตัวเองอีกต่อไป ขณะเดียวกันฝ่ำยคอมพิวเตอร์ก็เร่ิมเข้ำใจในสภำพกำรณ์ หันมำใช้ร่ปแบบกำร
บริหำรจัดกำรแบบเน้นกำรให้บริกำรมำกข้ึน ดังน้ันศ่นย์คอมพิวเตอร์จึงกลำยเป็นฝ่ำยบริกำร และเคร่ืองเมนเฟรมหรือมินิ
คอมพิวเตอร์ในศ่นย์จึงกลำยมำเป็นเซิร์ฟเวอร์กันไปหมด

แนวคิดของระบบสำรสนเทศจึงเปล่ียนไป กลำยเป็นระบบไคลแอนต-์
เซิร์ฟเวอร์ ข้อม่ลและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่อย่่ตำมฝ่ำยต่ำงๆ ถ่กโอน
เข้ำไปไว้ในเคร่ืองของศ่นย์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงตอนน้ีถ่กเปล่ียนชื่อเสียใหม่
ว่ำ "ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ" หรือ "ฝ่ำยระบบงำนสำรสนเทศ" ส่วน
พีซีตำมฝ่ำยต่ำงๆ ลดร่ปลงมำเหลือเป็น ไคลแอนต์ คอืรับทำำหน้ำที่ส่วนที่
เป็นกำรแสดงผลเท่ำน้ัน ระบบงำนสำรสนเทศเกิดกำรแตกตัวเป็นส่วนที่
อย่่ที่ “หน้ำงำน” คือ ไคลแอนต์ กับส่วนที่อย่่ “หลังบ้ำน” คอื 
เซิร์ฟเวอร์ คำำว่ำไคลแอนต์น้ันแปลได้ว่ำ "ล่กค้ำ" ของเซิร์ฟเวอร์น่ันเอง

ถึงแม้พีซีในระบบไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เก็บข้อม่ลแล้วก็ตำม แต่ยังคงทำำงำนหนักในกำรทำำกำรประมวลผลตำมควำม
ต้องกำรพิเศษของกิจกำรอย่่ไม่มำกก็น้อย เช่นกำรให้ส่วนลดเท่ำน้ันเท่ำน้ีแก่ล่กค้ำชัน้ดี รวมไปถึงเทคโนโลยีกำรรับข้อม่ลและ
แสดงผลใหม่ๆ  ทำำให้เคร่ืองพีซียังคงโตวันโตคืนตำมควำมต้องกำรกำรใช้งำนแสดงผลและกำรคิดคำำนวณที่ซับซ้อนอย่่รำ่ำไป 
เรียกว่ำเป็นยุคของ fat client หรือไคลแอนต์อ้วนก็ว่ำได้ ช่วงน้ีพีซีโตวันโตคืนมำก เป็นยุคที่อินเทลและไมโครซอฟต์รุ่งเรืองขีด
สุด 

Slide 24 ระบบไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์มีข้อเสียในกำรด่แลตัวไคลแอนต์ หรือพีซี ที่มีจำำนวนมำกและกระจำยอย่่ตำมสำขำของ
บริษัทหรือองค์กร ทัง้ในและนอกประเทศ ทำำให้เกิดแรงกดดันต่อบุคลำกรสำยสนับสนุนของฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
มำก วงกำรจึงหันมำใชโ้ปรแกรมสำำหรับแสดงผลที่เป็นมำตรฐำน คอื เบ
รำเซอร์ แทน เกิดเป็นแนวคิดแบบ “หลำยลำำดับชัน้” หรือ multi-tier 
computing ของสมัยปัจจุบัน

กำรแก้ปัญหำน้ีคือกำรหันไปยึดหลัก “อิงมำตรฐำน” อีกครัง้หน่ึง หลัง
จำกมีประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรแสดงผลเป็นภำพและกรำฟฟิกส์มำสัก
พัก วงกำรจึงเร่ิมเข้ำใจกลไกพื้นฐำนของกำรแสดงผลได้ดีพอ ทำำให้เกิด
มำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง คือระบบเว็บ ทำำให้สำมำรถ
แสดงผลอย่ำงเป็นเร่ืองเป็นรำวได้บนเคร่ืองทุกประเภททุกยี่ห้อในโลก 
ดังน้ันโปรแกรมสมัยใหม่จะทำำงำนแบบ web-based  คือกำรแสดงผล
น้ันให้ถือว่ำแสดงอย่่บนเบรำเซอร์ ซ่ึงเป็นของยี่ห้อใด เคร่ืองใดก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็น Internet Explorer หรือ IE ของบริษัท
ไมโครซอฟต์ หรือ Mozilla Firefox หรือล่ำสุดคือ Chrome ของบริษัท Google เป็นต้น แม้แต่เคร่ืองมือถือรุ่นใหม่ๆ ก็สำมำ
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รถใช้เบรำเซอร์ในกำรท่องเว็บได้ด้วย

Slide 25 ดังน้ันขำหน่ึงของกำรพัฒนำโปรแกรมจึงง่ำยข้ึน เพรำะอิงกำรแสดงผลมำตรฐำน กำรบำำรุงรักษำไคลแอนต์ หรือพีซีก็
ง่ำยข้ึนด้วย เพรำะไม่ต้องลงโปรแกรมพิเศษ หำกมีปัญหำสำมำรถใช้ชำ่ง
คอมพิวเตอร์ท้องถ่ิน ไม่ต้องรบกวนขอควำมช่วยเหลือกลับมำที่ส่วน
กลำงที่ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เคร่ืองพีซีที่หน่วยงำนสำขำมีสภำพที่
ไม่ซับซ้อนมำกนัก เรียกกันว่ำ thin client คอืเป็นไคลแอนต์ที่บำงหรือ
ผอม ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรมำก บำำรุงรักษำงำ่ย มีแคเ่บรำเซอร์ก็ใช้
งำนทำงธุรกิจขององค์กรได้แล้ว กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศจึงเร่ิมหันไป
มองส่วนกลำง ทำำใหเ้กิดเป็นระบบ multi-tier อันประกอบด้วย
เซิร์ฟเวอร์หลำยประเภทหลำยระดับ แยกส่วนองค์ประกอบของงำนออก
เป็นเคร่ืองๆ ไป ทำำให้สำมำรถออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ
ที่ซับซ้อนกว่ำยุคที่ผ่ำนมำได้เป็นอย่ำงดี

วิวัฒนำกำรของศำสตร์และวงกำรคอมพิวเตอร์ ไอที และไอเอสน้ันก้ำวไปอย่ำงไม่หยุดยัง้ ดังน้ันเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่ำงทะยอยกัน
ออกมำโดยไม่ขำดสำย จำำที่ผ่้เรียนต้องหมัน่ติดตำมข่ำวสำรควำมก้ำวหน้ำในวงกำรอย่่อย่ำงสมำ่ำเสมอ ควำมร่้ของเมื่อสองปีก่อน
น้ันจะถือได้ว่ำล้ำสมัยไปเสียแล้วในวงกำรที่มีพลวัตส่งเช่นน้ี
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