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Intro to IT-IS # 2-Development – Narration
อ.ดร.ยรรยง เต็งอำำนวย
มีนำคม 2553

Slide 1 พัฒนำกำรของระบบสำรสนเทศ หรือ ไอเอส นั ้น ไม่ได้เกิดจำกกำร “ปฏิวัต”ิ แต่เป็ น “วิวัฒนำกำร” คือค่อยเป็ นค่อย
ไป เกิดขึ้นมำหลำยสิบปี แล้ว ประเด็นคือ เทคโนโลยีทำงด้ำนนี้ยังนั บว่ำ
เยำว์อย่่มำก ต่ำงจำกศำสตร์ด้ำนอื่น ๆ อย่ำงเคมี ชีวะ หรือฟิ สิกส์ โยธำ
ไฟฟ้ ำ ที่เก่ำแก่เป็ นร้อยเป็ นพันปี ระบบสำรสนเทศจึงยังมีอะไรให้น่ำ
ประหลำดใจได้อีกมำก ดังนั ้น ต้องเข้ำใจแนวคิด หรือประเด็นหลักของ
เทคโนโลยีให้ได้ จึงสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ ำหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่
จะมำถึงในช่วงชีวิตของผ้่เรียนได้
ดังนั ้นในคำบนี้จึงเป็ นเรื่องของคำำจำำกัดควำม นิ ยำม และพัฒนำกำรของ
ศำสตร์ด้ำนคอมพิวเตอร์/ไอที/ไอเอส เพื่อให้ผ้่เรียนได้เห็นหลักหรือ
เหตุผลในกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำ ระบบเครื่องและอุปกรณ์ต่ำงๆ ว่ำ
เป็ นมำเป็ นไปอย่ำงไร เพื่อสำมำรถทำำควำมเข้ำใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทะ
ยอยตำมกันออกมำอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่ องได้อย่ำงเป็ นผล

Slide 2 อย่ำงที่ฝรัง่ ว่ำไว้ “You ain’t see nothing yet.” แปลเป็ น
ภำษำไทยก็ว่ำ "ยังมีอะไรเด็ดๆ อีกเยอะ" คือกล่ำวอีกนั ยหนึ่ ง ระยะเวลำ
หกสิบปี ท่ีผ่ำนมำ เป็ นช่วงเวลำของ กำรย่อส่วน หรือ miniaturization
และกำรเพิ่มสมรรถนะกันอย่ำงจริงจัง ตำมกฎของคุณมัวร์ท่ีเกริ่นไปใน
คำบที่แล้ว ทำำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่เท่ำห้องรำคำหลำยร้อย
ล้ำนที่เรียกว่ำ
เมนเฟรม ซึ่งเป็ น
คำำภำษำอังกฤษ
ที่มำจำกคำำว่ำ
frame หรือโครง และคำำว่ำ main คือเป็ นหลัก เป็ นปฐม รวมก็คือเครื่อง
ที่เป็ นหลักขององค์กร พัฒนำกำรทำำให้เมนเฟรมลดร่ปลงมำ เก่งขึ้น เร็ว
ขึ้นนั บล้ำนเท่ำ แต่มีขนำดเพียงนิ้วหัวแม่มือเท่ำนั ้น ดังสองร่ปด้ำนขวำใน
Slide 3 แต่นั่นยังไม่เท่ำไร เพรำะสำมสิบปี ท่ีจะมำถึง จะเป็ นกำรทำำให้
คอมพิวเตอร์ขนำดเท่ำหัวแม่มือ ขยำยตัวใหญ่เต็มห้องอีกครัง้ หนึ่ ง นั่ น

ดร.ยรรยง เต็งอำำนวย

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

03/26/10 11:10:14 AM

Intro to IT-IS # 2-Development

Page 2 / 12

คือกำรนำ ำคอมพิวเตอร์มำต่อกันผ่ำนเครือข่ำยในลักษณะของระบบกระจำย หรือ distributed systems ที่ครอบคลุมทัว่ บริษัท
หรือทัว่ โลก มองด่เหมือนเป็ นระบบเดียวหรือเครื่องเดียวนั่ นเอง ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียก
กันติดปำกว่ำเน็ตนั่ นเอง
พัฒนำกำรตำมกฎของคุณมัวร์นี้ไม่เพียงทำำให้ระบบอุปกรณ์ล้ำสมัยอย่ำงรวดเร็วเท่ำนั ้น แต่ยังทำำให้กำรใช้งำนต่ำงๆ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ควำมเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อธุรกิจและกำรดำำเนิ นชีวิตอย่ำงรุนแรง ดังจะเห็นได้ถึงข่ำวต่ำงๆ ที่ออกมำเกี่ยว
กับ "เครือข่ำยสังคม" ที่เป็ นกระแสมำแรงมำกในปั จจุบัน เช่น ทวิตเตอร์ ใน Slide 4 หรือเฟซบุ้ค ใน Slide 5 ซึ่งมีผลมำจำก
กำรกระจำยตัวของเน็ต ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และของกำรให้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนเน็ต

ระบบของทวิตเตอร์หรือเฟซบุ้คนั ้น ข้อม่ลในระบบได้มำจำกกำร
ป้ อนเข้ำไปโดยผ้่ใช้บริกำร เป็ นข้อม่ลส่วนบุคคลของพวกเขำ ไม่ตำ่ งกับเวลำไปสมัครสมำชิกตำมเว็บต่ำงๆ แต่กำรที่เป็ นที่นิยม
ทำำให้มีข้อม่ลมหำศำล กลำยเป็ นแหล่งข้อม่ลที่ทัง้ หลำกหลำยและมีกำรเพิ่มเสริมให้ทันต่อเหตุกำรณ์อย่่โดยตลอด ดังเช่นกำร
รำยงำนข่ำวแผ่นดินไหวที่เฮติ หรือกำรประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเดือนมีนำคม 2553 ที่ผ่ำนมำ
ดังนั ้นเรำอำจถือได้ว่ำกำรให้บริกำรสมัยใหม่ อย่ำงทวิตเตอร์ หรือเฟซบุ้ค นั ้น เป็ นเสมือนกำรรวมคอมพิวเตอร์เครื่องย่อยๆ ของ
ผ้่ใช้บริกำรที่กระจำยอย่่ทัว่ โลก พร้อมด้วยข้อม่ลที่ตำ่ งพำกันป้ อนเข้ำมำ รวมกันขึ้นเป็ นระบบสำรสนเทศหรือไอเอสเพียงระบบ
เดียว ในลักษณะที่ทรงอิทธิพลมำกระบบหนึ่ งของโลกทีเดียว
แต่ควำมก้ำวหน้ ำเหล่ำนี้ มิใช่จ่ๆ ก็ผุดขึ้นมำรำวกับภ่เขำไฟปะทุ ควำมก้ำวหน้ ำเหล่ำนี้เป็ นเช่นเดียวกับกำรที่สัตว์และพืชของโลกมี
พัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่ องมำยำวนำนจนท้ำยสุดกลำยเป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญำอย่ำงมนุษย์เรำ ศำสตร์ด้ำนนี้ก็มีพัฒนำกำรมำ
อย่ำงยำวนำนเหมือนกัน คือหลำยสิบปี ซึ่งอำจมองได้ว่ำเป็ นน้ องใหม่ของวงกำรศำสตร์และศิลป์ ทัง้ หลำย แต่เป็ นน้ องใหม่ท่ีไฟ
แรงมำกมำย ในช่วงเวลำสัน
้ ๆ สำมำรถเทียบชัน
้ กับศำสตร์เก่ำแก่ตำ่ งๆ
ได้อย่ำงสบำย
วิวัฒนำกำรของระบบสำรสนเทศนั ้น อำจกล่ำวได้ว่ำ วำงอย่่บนรำกฐำน
ของคำำเพียงสำมคำำเท่ำนั ้น สำำหรับตอนนี้ อนำคตอำจมีคำำเพิ่มขึ้นมำอีก
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ไอที และไอเอส โดยคอมพิวเตอร์นั้นพัฒนำขึ้นมำ
เป็ นไอทีและพัฒนำมำเป็ นไอเอสในที่สุด Slide 6
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คำำว่ำ ไอที นั ้นย่อมำจำก Information Technology หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่วน ไอเอส ย่อมำจำก Information Systems
หรือระบบสำรสนเทศ โดยปกติคำำว่ำ Systems จะใส่ s ไว้ข้ำงหลังเพื่อแสดงว่ำเป็ นระบบที่ประกอบด้วยระบบย่อยๆ มำกหลำย มี
ควำมซับซ้อน
วิวัฒนำกำรของศำสตร์นั้นเริ่มจำกคอมพิวเตอร์ในสมัยโบรำณ แค่บวก
เลขได้ก็เฮกันสุด ๆ แล้ว เครื่องสมัยก่อนทัง้ แพงทัง้ ใหญ่ เต็มห้อง ดัง
นั ้นบริษัทหนึ่ งมีหนึ่ งเครื่อง 100 ล้ำนบำท ก็นับว่ำเก่งมำกทีเดียว แต่
พัฒนำกำรด้ำนกำรย่อส่วนทำำให้เครื่องเล็ก เร็ว และถ่กลงอย่ำงมำก จน
ตัง้ โต๊ะ ตัง้ ตัก และตัง้ มือได้ Slide 7 เครื่องตัง้ โต๊ะหรือเรียกว่ำ desktop
คืออย่่บนโต๊ะ เรำร้่จักกันดีว่ำคือเครื่องพีซี เครื่องตัง้ ตักนั ้นคือ laptop
คือวำงอย่่บนตักหรือที่ในประเทศเรำเรียกว่ำโน้ ตบุค ส่วนเครื่องตัง้ มือ
นั ้นเรียกว่ำ palmtop คือวำงบนฝ่ ำมือได้ หรือเดี๋ยวนี้คือ เอ็มพีสำม ไอ
พอด ไอโฟน สมำร์ตโฟน บีบี ที่กำำลังขำยกันสนั่ นเมืองนั่ นเอง แต่หลัก
กำรของอุปกรณ์พวกนี้ ไม่ว่ำจะเล็กและเบำและพกพำสะดวกอย่ำงไร ก็
ยังนั บเป็ น “คอมพิวเตอร์” คือเป็ น "กล่อง" อย่่ดี หรือเรียกให้หร่หน่ อยก็ว่ำ “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” คือกล่องที่ซับซ้อน รำคำ
หลำยตังค์อย่่ ถ้ำเป็ นกล่องยักษ์ก็นับร้อยล้ำน ย่อมลงมำหน่ อยก็หลักล้ำนหลักแสน ที่วำงบนโต๊ะเป็ นหลักหมื่น ในมือก็มีตงั ้ แต่
หลักพันไปถึงหลักหลำยหมื่นหำกเป็ นสมำร์ตโฟน

ช่วงสิบปี ท่ีผ่ำนมำอินเตอร์เน็ตถือกำำเนิ ดขึ้น ทำำให้คำำว่ำเครือข่ำยหรือเน็ต และระบบกระจำย หรือ distributed systems มี
บทบำทมำกขึ้น ควำมเป็ นกล่องจึงลดควำมสำำคัญลง คำำว่ำคอมพิวเตอร์เริ่มไม่พอ จึงเกิดคำำว่ำ “เทคโนโลยีสำรสนเทศ” หรือ
ไอที เพื่อเน้ นควำมหลำกหลำยของเทคโนโลยีท่ีมำประกอบกันเข้ำเป็ นระบบ นอกเหนื อไปจำก "อุปกรณ์คอมพิวเตอร์"
ไอทีนั้นพัฒนำขึ้นอย่ำงมำก กว้ำงไกลและซับซ้อน ครอบคลุมไปทัง้ โลก เมื่อกฎของคุณมัวร์แผลงฤทธิ ์ ของที่เคยรำคำนั บสิบ
ล้ำนก็หำซื้อได้เพียงไม่ก่ีหมื่นบำท เกิดกำรกระจำยตัวของกำรใช้งำนอย่ำงมหำศำล ผ้่ย่ิงใหญ่ในวงกำรอย่ำงบิล เกตต์ มหำเศรษฐี
แห่งไมโครซอฟต์ ยังเคยทำำนำยถึงควำมต้องกำรที่เพิ่มพ่นขึ้นอย่ำงมหำศำลนี้ไว้ผิดพลำด ผิดพลำดไปนั บเป็ นล้ำนเท่ำทีเดียว
แต่ “เทคโนโลยี” นั ้น แคบเกินไป เหมือนจะไปเที่ยวแล้วห่วงว่ำจะเป็ น
รถยี่ห้ออะไร ช่ำงเทคนิ กทำงคอมพิวเตอร์และไอทีต่ำงพำกันมำวุ่นวำย
ทัง้ ที่ไม่เคยไปเที่ยวไหนมำก่อนเลย ก็เลยกลำยเป็ น “เที่ยวอย่่บนรถ
ทัวร์” หรือขึ้นลงเดินรอบรถทัวร์ท่ีจอดอย่่ในปั ม
๊ นำ้ ำมัน ไอทีกลำยเป็ น
ศัพท์แทน “กล่องกองหนึ่ ง” ไป นั กธุรกิจหรือเจ้ำของกิจกำรที่เป็ นผ้่ควัก
กระเป๋ ำออกเงินซื้อเทคโนโลยีรำคำแพงเหล่ำนี้เข้ำบริษัทจึงได้แต่ตัง้
คำำถำมในใจว่ำ "นั กไอที นั กคอมพิวเตอร์ ทำำอะไรกันอย่่" Slide 8
ดังนั ้นในระยะหลัง ธุรกิจ และผ้่ต้องใช้สำรสนเทศ เริ่มตื่นตัวมำกขึ้น จึง
มองเป็ น “ระบบสำรสนเทศ” หรือ information systems คำำสำำคัญคือ
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“ระบบ” คือกำรเป็ นหนึ่ งเดียว ทำำงำนประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบต่ำง ๆ เพื่อสนองควำมต้องกำรของเจ้ำของระบบ ซึ่ง
ในที่นี้คือบริษัท หรือองค์กร นั กธุรกิจ หรือล่กค้ำของกิจกำร ไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์ ดังนั ้นจำก "รถทัวร์" คือคอมพิวเตอร์ ก็
พัฒนำขึ้นมำเป็ น "แหล่งท่องเที่ยว" คือไอที และที่สุดพัฒนำมำเป็ นระบบ "กำรท่องเที่ยว" คือไอเอส โดยมองเป็ นภำพรวมครบ
วงจร
แต่ท่ีต้องระวังให้มำกคือ พัฒนำกำรที่เกิดอย่ำงต่อเนื่ องทำำให้มีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อย่ำงรวดเร็วอย่ำงเวปแคม ที่สังคมและธุรกิจยังนึ กไม่ออกว่ำจะ
เอำมำทำำอะไรดี ก็เลยใช้ขำยตัวทำงเน็ตกันไปพลำงๆ ก่อน จนกระทัง่
ระบบแซ็ตแบบวีดีโอยี่ห้อ แคมฟร็อก ที่โด่งดังแพร่หลำยไปทั่วโลก กลำย
เป็ นคำำเรียกหำกำรพ่ดคุยแบบลำมกอนำจำรทำงเน็ตไปเสียได้ Slide 9
ดังนั ้นกำรศึกษำด้ำนนี้จำำต้องเข้ำใจเทคโนโลยีและนำ ำมำประกอบเข้ำเป็ น
ระบบเพื่อกำรใช้งำนที่เหมำะสมแก่สังคมและธุรกิจได้

Slide 10 เวลำนึ กถึงคอมพิวเตอร์ ไม่ว่ำจะเป็ นเครื่องใหญ่เต็มห้อง หรือเครื่องเล็กเท่ำฝ่ ำมือ คอมพิวเตอร์เป็ นเสมือนกล่อง
ไฮเทคเท่ำนั ้นเอง เป็ นองค์ประกอบหรือชิน
้ ส่วน สำำหรับประกอบเข้ำกับองค์ประกอบอื่นให้เกิดเป็ นระบบที่ซับซ้อน เปรียบ
เสมือนรถยนต์ ซึ่งในตัวมันเองแม้จะเป็ นชิน
้ ส่วนที่ไฮเทคอย่ำงมำก
แต่ในกำรใช้งำนแล้วยังไม่พอ ต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกมำกมำเสริม
เช่น ถนนหนทำง ตึกอำคำร ปั ้ มนำ้ ำมัน ตลำดสด ตลำดติดแอร์ โรง
พยำบำล บริษัทห้ำงร้ำนที่จะไปติดต่อด้วย สวนสำธำรณะ โรง
ภำพยนตร์ สนำมกีฬำ เหล่ำนี้จำำเป็ นต่อกำรใช้ “รถ” ทัง้ สิน
้
ในสมัยก่อนรถยนต์ยังเป็ นของใหม่ รำคำแพง ไฮเทคมำก ดังนั ้นจึงมี
กำร “ใช้รถ” เพื่อรถเอง เช่น “ไปนั่ งรถกินลม” ซึ่งเดี๋ยวนี้เห็นรถ
สปอร์ตเปิ ดประทุนในกรุงเทพฯ แล้วอดขำำไม่ได้ เพรำะกินลมไอเสีย
จำกรถรอบข้ำงนั ้น คงไม่ดีต่อสุขภำพแน่
แต่คอมพิวเตอร์คงยังเป็ นองค์ประกอบที่สำำคัญมำกในระบบสำรสนเทศ จำำต้องมีควำมร้่ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกล่องไฮเทคนี้
แนะนำ ำว่ำผ้่เรียนควรศึกษำหำควำมร้่จำกหนั งสือควำมร้่เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ท่ีมีขำยในท้องตลำดอย่่มำกมำยหลำยเล่ม
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Slide 11 เมื่อกฎของคุณมัวร์เริ่มมีอิทธิพล อุปกรณ์ไฮเทคแบบคอมพิวเตอร์ก็ทะยอยออกมำ แรกๆ รำคำแพง แล้วเริ่มถ่กลง
แพร่หลำยมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว องค์ประกอบเหล่ำนี้ เช่นอุปกรณ์เครือข่ำย กำำแพงกันไฟ โมเด็ม จอภำพขนำดใหญ่ ซอฟต์แวร์ท่ี
ซับซ้อน ต่ำงมำประกอบกันเข้ำเป็ นไอที ไอทีเป็ นเครื่องมือที่สำำคัญในกำรสร้ำงไอเอสคือระบบสำรสนเทศของยุคปั จจุบัน แต่ใน
ช่วงที่กฎของคุณมัวร์เริ่มออกฤทธิน
์ ั ้น อุปกรณ์ไฮเทคต่ำงๆ ทะยอ
ยกันออกมำอย่ำงรวดเร็วจนเต็มตลำดไปหมด ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัว
ในเทคโนโลยีด้ำนสำรสนเทศหรือที่เรียกว่ำไอทีนี้อย่ำงรุนแรง จน
เปล่งรัศมีกลบด้ำนอื่นๆ ไปเสียหมด แต่ละบริษัทจะแข่งกันว่ำมีไอทีท่ี
ดีกว่ำชำวบ้ำนหรือค่่แข่ง นั กคอมพิวเตอร์หรือนั กไอทีก็มีควำมสุข
สนุกสนำนในกำรติดตำมเทคโนโลยี กำรสัง่ ซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ เข้ำมำ
ไม่ขำดสำย มำเล่นๆ สักพักแล้วก็ทิง้ ไป สัง่ ของใหม่เข้ำมำอีกเพรำะ
อุปกรณ์เก่ำล้ำสมัยไปเสียแล้ว กระแสเห่อเทคโนโลยีกันเป็ นกำรใหญ่
นี้ยังผลให้มีทัง้ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ผุด
ขึ้นมำกมำย มีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศในบริษัทและหน่ วยงำน
รำชกำร และยังแถม กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือ MICT – Ministry of Information and
Communication Technology ซึ่งเป็ นน้ องใหม่ล่ำสุดของแนวคิดของยุคไอทีนี้
แม้หลักกำรใหม่นี้จะเป็ นกำรหลุดพ้นจำกแนวคิดรวมศ่นย์ของ “คอมพิวเตอร์” แต่ยังคงเน้ นเทคโนโลยีอย่่เช่นเดิม ผลของ
แนวคิดนี้คือควำมซับซ้อนที่เกิดขึ้นในวงกำร นั กคอมพิวเตอร์ ที่เรียกตัวเองเสียใหม่ว่ำนั กเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลำยเป็ นตัว
จักรสำำคัญที่ขำดเสียไม่ได้ในกำร “สร้ำง” ระบบสำรสนเทศ ปั ญหำคือนั กคอมพิวเตอร์นั้นไม่เข้ำใจระบบงำนของธุรกิจ เอำแต่จะ
“เล่นของเล่น” ที่มีให้เล่นมำกมำย ทัง้ ระบบเมล์ ไวรัส ปำล์ม ไวไฟ เบรำเซอร์ ดำต้ำแวร์เฮ้ำส์ สำรพัดที่จะหำมำเล่น จนลืมไปว่ำ
“เทคโนโลยีสำรสนเทศ” นั ้น มีคนจ่ำยเงินให้ ไม่ใช่ได้มำฟรี ๆ และไม่ได้ให้มำเล่น
ผลกระทบอย่ำงหนึ่ งของไอที คือกำรปรับแนวคิดจำกกำรยึดคอมพิวเตอร์กล่องเดียว มำเป็ นคอมพิวเตอร์หลำยตัว เป็ นระบบที่มี
องค์ประกอบต่ำงๆ กระจำยกันอย่่ ต่อเชื่อมด้วยเครือข่ำย เกิดเป็ นลักษณะไม่รวมศ่นย์ ซึ่งนำ ำไปส่่ระบบกระจำย หรือ distributed
systems ต่อไป
Slide 12 เมื่อไอทีใช้จ่ำยเงินของธุรกิจไปมำกๆ เข้ำ นั กบริหำร พ่อค้ำ
ข้ำรำชกำร ผ้่ใช้งำนสำรสนเทศทัง้ หลำยต่ำงเริ่มเอะใจว่ำไอทีน่ำจะทำำ
อะไรให้ได้มำกกว่ำนี้นะ ลงเงินไปก็มำกมำยแล้ว
ไอทีนั้นเป็ น “กล่องกองหนึ่ ง” หรืออย่ำงดีก็ต่อสำยกันให้ข้อม่ลไหล
ได้ แต่ไม่เป็ นระบบเป็ นเรื่องเป็ นรำวอย่ำงที่ “เจ้ำของ” เขำอยำกได้
นั่ นคือกำรรับใช้ธุรกิจและกิจกำรของเขำ ดังนั ้นจึงเกิดแนวคิดใหม่ท่ี
เรียกว่ำ “ระบบสำรสนเทศ” หรือ information systems ที่เรียก
สัน
้ ๆ ว่ำ ไอเอส คือเน้ นไปที่ “สำรสนเทศ” หรือข่ำวสำรข้อม่ลที่ต้อง
ใช้ในธุรกิจกิจกำรนั ้น ๆ โดยเบี่ยงเบนประเด็นไปจำก “เทคโนโลยี” แม้จะยังใช้เทคโนโลยีอย่่อย่ำงมำกก็ตำม
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หลักกำรนั ้นคือ คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือน รถทัวร์ ขณะที่ไอทีเป็ นเสมือนองค์ประกอบที่จำำเป็ นอื่นๆ มำเสริมเข้ำด้วยกัน
เปรียบเสมือน ถนน ปั ม
๊ นำ้ ำมัน ร้ำนอำหำร แหล่งท่องเที่ยว แต่ถ้ำขึ้นไปในระดับของไอเอส คือระบบโดยรวม หรือ “กำรท่อง
เที่ยว” เลยทีเดียว ซึ่งหมำยถึงกำรประชำสัมพันธ์ กำรเคลื่อนย้ำยนั กท่องเที่ยว ซึ่งอำจไม่ใช้รถทัวร์ก็เป็ นได้ กำรจัดที่พัก อำหำร
กำรกิน กำรละเล่น กิจกรรม ของที่ระลึก สำรพัดที่จะต้องทำำเพื่อให้นักท่องเที่ยวพอใจ ยอมจ่ำย ประทับใจ กลับมำได้อีกในครำว
หน้ ำ ดังนั ้นจึงเป็ นแนวคิดที่โน้ มเอียงไปทำงธุรกิจมำกขึ้น เพื่อให้ได้ผลสำำเร็จของกำรนำ ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้

Slide 13 เมื่อได้ทำำควำมเข้ำใจที่มำที่ไปของคอมพิวเตอร์ ไอที และไอเอ
สแล้ว ถัดมำคือนิ ยำม หรือคำำจำำกัดควำมที่ชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่ำ ไอ
เอส หรือระบบสำรสนเทศ
นิ ยำมของระบบสำรสนเทศ คือ ระบบที่ให้สำรสนเทศตำมควำมต้องกำร
ของกำรปฏิบัติงำนและกำรตัดสินใจของกิจกำร
จะเห็นว่ำจำกนิ ยำมนั ้น ไม่มค
ี ำำว่ำ “เทคโนโลยี” เลยแม้แต่น้อย ถือเป็ น
องค์ประกอบฉำกหลัง ไม่ได้เด่นขึ้นมำแต่อย่ำงใด ตัวที่เด่นนั ้น คือ
“สำรสนเทศ” ที่กิจกำรต้องกำร ซึ่งกิจกำรหรือธุรกิจที่ว่ำนี้ ไม่ได้หมำย
ถึงเรื่องของกำรค้ำกำรขำยหรือกำรพำณิ ชย์เพียงเท่ำนั ้น แต่ครอบคลุมถึงกำรดำำเนิ นกิจกรรมขององค์กรใดๆ จะเป็ นภำครัฐหรือ
เอกชน ต่ำงก็มี "ธุรกิจ" ที่จำำเป็ นต้องปฏิบัติกำรหรือดำำเนิ นกำรและมี
กำรตัดสินใจในเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมต่ำงๆ อย่่เสมอ กำรที่มีสำรสนเทศ
หรือข้อม่ลเพื่อกำรดำำเนิ นกิจกรรมและกำรตัดสินใจเหล่ำนี้ จักทำำให้องค์
กรนั ้นๆ สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยในกำรดำำเนิ นกำรของตนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ถ้ำเป็ นภำครัฐก็สำมำรถให้บริกำรต่อประชำชนพลเมือง
และธุรกิจต่ำงๆ ได้เป็ นอย่ำงดี ถ้ำเป็ นภำคเอกชนก็สำมำรถให้บริกำรแก่
ล่กค้ำและมีศักยภำพในกำรแข่งขันที่ดีขึ้น
Slide 14 ในวิชำนี้ จะกล่ำวถึงองค์ประกอบทำงเทคโนโลยี องค์ประกอบ
ทำงระบบ และองค์ประกอบทำงข้อม่ล ซึ่งทัง้ หมดจะให้ภำพรวมของ
“โครงสร้ำงพื้นฐำน” หรือ infrastructure ของระบบสำรสนเทศ ที่เรียก
ว่ำ “โครงสร้ำงองค์ประกอบของระบบสำรสนเทศ” หรือ Information
Systems Organization ควำมร้่ในวิชำนี้เป็ นกำรป่พ้ืนฐำนเพื่อให้ผ้่เรียน
สำมำรถศึกษำองค์ประกอบและเทคโนโลยีท่ีซับซ้อน โดยทำำให้เข้ำใจถึง
บทบำทขององค์ประกอบเหล่ำนั ้นในแง่มุมของธุรกิจได้
Slide 15 พัฒนำกำรของระบบสำรสนเทศนั ้นเป็ นไปอย่ำงรวดเร็วมำก
เริ่มตัง้ แต่วงจรขนำดใหญ่เท่ำตัวคน ถ่กย่อส่วนลงจนเหลือเท่ำหัวเข็ม
หมุด ให้สังเกตแฟชัน
่ กระโปรงก็เห็นได้ว่ำภำพนี้เก่ำแก่เพียงใด ถึงขนำด
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นั ้นภำพนี้ยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรของแผงวงจรอิิเล็กทรอนิ กส์ถึงสี่รุ่นด้วยกันจำกขนำดใหญ่เกือบเท่ำตัวคน ไล่เรียงลงมำ
เรื่อยๆ จนกลำยมำเป็ นวงจรขนำดจิ๋วเท่ำปลำยปำกกำในภำพด้ำนขวำ ทัง้ หมดนี้เป็ นผลพวงของกฎของคุณมัวร์ หรือ Moore's
Law ซึ่งเริ่มใช้ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1970 หรือประมำณสี่สิบปี ท่ีแล้วและยังเป็ นจริงอย่่จนกระทัง่ ทุกวันนี้
วิวัฒนำกำรนั ้นเริ่มจำกเครื่อง “เมนเฟรม”
Slide 16 ที่เรียกว่ำเมนเฟรมนั ้นเพรำะเป็ นกรอบ หรือ frame ที่เป็ นหลัก หรือ main นั่ นเอง ในสมัยแรกนั ้นต้องเจำะข้อม่ลลง
บนแผ่นกระดำษ เรียกว่ำบัตรเจำะร่ (ตำมภำพ) แล้วเดินเอำไปให้คอมพิวเตอร์เมนเฟรมอ่ำน เมื่ออ่ำนแล้วเครื่องเมนเฟรมจะ
ทำำกำรคำำนวณแล้วเจำะผลลัพธ์กลับออกมำให้บนบัตรใบใหม่ หรือพิมพ์
ผลออกมำทำงเครื่องพิมพ์ ต่อมำจึงมีกำรนำ ำสำยสัญญำณมำต่อระหว่ำง
เครื่องคอมพิวเตอร์กับเทอร์มินัลที่วำงอย่่ในระยะไกล ตัวเทอร์มินัลนั ้น
เป็ นอุปกรณ์จอภำพสำำหรับแสดงผลและแป้ นพิมพ์สำำหรับป้ อนข้อม่ล
ลักษณะไม่ต่ำงจำกเครื่องพีซีหรือโน้ ตบุ้คของสมัยปั จจุบัน เพียงไม่มีตัว
ซีพีย่สำำหรับกำรคำำนวณ ซีพีย่นั้นอย่่ในเมนเฟรมที่ไกลออกไปผ่ำนไปที่
อีกปลำยหนึ่ งของสำยสัญญำณที่ต่อเทอร์มินัลไปยังเมนเฟรม สำย
สัญญำณเป็ นบรรพบุรุษรุ่นป่ ่ทวดของระบบเครือข่ำยหรือเน็ตในปั จจุบัน
เทอร์มินัลทำำงำนโดยให้ผ้่ใช้งำนป้ อนข้อม่ลและคำำสัง่ ทำงแป้ นพิมพ์ส่ง
ผ่ำนสำยเชื่อมต่อไปยังเมนเฟรมซึ่งจะคำำนวณผลลัพธ์แล้วส่งผลกลับมำ
ทำงสำยสัญญำณเชื่อมต่อ มำขึ้นผลให้เห็นได้บนจอภำพของตัวเทอร์มินัล กำรแสดงผลของสมัยโบรำณนั ้นเป็ นตัวหนั งสือและ
ตัวเลข ไม่อำจแสดงเป็ นภำพหรือเสียงหรือหนั งได้อย่ำงจอภำพในสมัยปั จจุบัน แม้แต่สีก็ยังแสดงไม่ได้ เป็ นจอภำพขำวดำำ หรือ
เขียวดำำ จอภำพแสดงผลของเทอร์มินัลนั ้นหำกพิจำรณำให้ดีจะเห็นได้ว่ำเป็ นบรรพบุรุษของกำรแสดงผลด้วยเบรำเซอร์ท่ีใช้หำ
ข้อม่ลจำกเว็บในเครือข่ำยของเครื่องพีซีและโน้ ตบุ้คในปั จจุบัน
ปั จจุบันคำำว่ำเมนเฟรมนั ้นเกือบหำยไปจำกวงกำรแล้ว เพรำะเป็ นคำำเก่ำที่ก่อให้เกิดกระแสต่อต้ำนจำกผ้่ใช้ เป็ นคำำที่แสดงควำมยิ่ง
ใหญ่เป็ นศ่นย์กลำงของฝ่ ำยคอมพิวเตอร์ แสดงถึงควำมเป็ นใหญ่ กำรควบคุมสัง่ กำร ดังนั ้นในปั จจุบันแม้มีเครื่องขนำดใหญ่ท่ี
บริษัทและหน่ วยงำนต่ำงๆ ใช้กันอย่่ซ่ึงมีรำคำแพงมำก แต่กลับเรียกไปว่ำเป็ น server ขนำดใหญ่ หรือที่เรียกว่ำ corporate
server ไป (ตำมร่ปซ้ำย) เพื่อลดควำมเป็ นผ้่ย่ิงใหญ่ลง และเน้ นเรื่องกำรให้บริกำรแก่ฝ่ำยต่ำงๆ ของกิจกำรมำกขึ้นตำมสมัยนิ ยม
เมนเฟรมนั ้นเป็ นเครื่องไฮเทคอย่ำงมำก ระบบและวงจรต่ำงๆ พัฒนำขึ้นเองโดยบริษัทผ้่ผลิตเลยทีเดียว ดังนั ้นแม้จะมีสมรรถนะ
ส่งแต่รำคำก็ส่งมำกด้วยเช่นกัน ต่อมำเมื่อวงกำรเข้ำอกเข้ำใจศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนนี้มำกขึ้น กฎของคุณมัวร์ก็เริ่มเข้ำมำมี
บทบำทโดยมีบริษัทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมำเพื่อผลิตคอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำย่อมเยำว์ขึ้น โดยกำรใช้ชิน
้ ส่วนองค์ประกอบที่มีขำยโดย
ทัว่ ไปสำำหรับอุปกรณ์เครื่องวัดทำงไฟฟ้ ำและอิเล็กทรอนิ กส์ ทำำให้เกิดเป็ นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดกลำงหรือ “มินิคอมพิวเตอร์”
ที่มีรำคำตำ่ำลงมำกนั บสิบเท่ำ และเริ่มทำำให้คอมพิวเตอร์มีกำรใช้งำนแพร่หลำยขึ้น
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Slide 17 กำรที่คนเรำเข้ำใจเทคโนโลยีมำกขึ้นก็เริ่มหำทำงทำำให้ถ่กลงเพื่อให้ขำยของได้มำกๆ คอมพิวเตอร์เมนเฟรมของสมัย
ก่อน ใช้เทคโนโลยีขัน
้ ส่ง ที่ปกติต้องพัฒนำขึ้นเองโดยบริษัท
คอมพิวเตอร์ ทำำให้มีรำคำส่ง ต่อมำมีผ้่นำำเอำวงจรหรือร่ปแบบต่ำงๆ
ที่เป็ นมำตรฐำนในวงกำรอีเล็กทรอนิ กส์มำประยุกต์ดัดแปลงใช้เป็ น
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ทำำให้รำคำของเครื่องถ่กลงอย่ำงมำก
มินิคอมพิวเตอร์นั้นแม้มีสมรรถนะตำ่ำกว่ำเมนเฟรมมำกก็ตำม แต่กำร
ที่เมนเฟรมมีเพียงเครื่องเดียวใช้ทัง้ บริษัท แม้จะมีควำมสำมำรถส่ง
แต่เนื่ องจำกแย่งกันใช้จึงไม่สะดวก กำรมีเครื่องที่สมรรถนะตำ่ำกว่ำสิบ
เท่ำ แต่ถ่กพอจะได้มำเป็ นเจ้ำของสำำหรับแผนกหรือกองหนึ่ งใน
องค์กรทำำให้สะดวกต่อกำรใช้งำน ไม่ต้องไปคอยระวังทำำของคนอื่น
เขำแตก
เครื่องมินิคอมพิวเตอร์นี้เองก็เป็ นคำำที่เลิกใช้ไปแล้ว ในปั จจุบันนิ ยมเรียกว่ำ “departmental server” คือเป็ นเครื่องที่ให้บริกำร
อย่่ในระดับแผนก หรือบำงทีก็เรียกว่ำเซิร์ฟเวอร์เฉยๆ หลักกำรใช้งำนมินิคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็ นเช่นเดียวกับของ
เมนเฟรม คือต่อสำยใช้ผ่ำนเทอร์มินัลจำกระยะไกล
Slide 18 ตัวขับดันที่สำำคัญของควำมก้ำวหน้ ำเหล่ำนี้คือกฎของคุณมัวร์
ซึ่งจะยำำ้ เตือนผ้่เรียนเรื่อยๆ ในบทเรียนของวิชำนี้ เพรำะระบุถึง
เทคโนโลยีของกำรย่อส่วนหรือลดร่ป ที่เรียกว่ำ miniaturization ตำมร่ป
ทำงซ้ำย คือกระบวนกำรในกำรย่อขนำดของวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ให้เล็ก
ลงมำกๆ ทำำให้บรรจุวงจรลงในเนื้ อที่จำำกัดได้หนำแน่ นมำกขึ้น ทำำให้
เครื่องมีสมรรถนะส่งขึ้นในรำคำที่ลดลงเรื่อยๆ เป็ นเทคโนโลยีท่ีใช้ทำำสิ่ง
ที่เรีียกว่ำวงจรรวมหรือไอซีสำำหรับทำำซีพีย่ของคอมพิวเตอร์
หลักกำรสำำคัญอีกประกำรหนึ่ งของพัฒนำกำรนี้คือ “มำตรฐำน” หรือ
standard เช่น VME bus ในสองร่ปด้ำนขวำ ซึ่งเป็ นมำตรฐำนกำรส่ง
ผ่ำนข้อม่ลดิจิตอลที่ใช้กันอย่่ในเครื่องมือวัดและเครื่องมือทำงด้ำน
อิเล็กทรอนิ กส์ต่ำงๆ ของยุคนั ้นอย่่แล้ว กำรที่อิงมำตรฐำนทำำให้มีกำร
ผลิตอุปกรณ์ตำมมำตรฐำน สำมำรถใช้ร่วมกันด้วยได้ ทำำให้เกิดกำร
แข่งขันกันในเชิงกำรค้ำ ได้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่รำคำถ่กและมี
พัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่ อง ทำำให้เทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์พัฒนำรุด
หน้ ำไปได้อย่ำงรวดเร็ว
Slide 19 วิวัฒนำกำรตำมกฎของคุณมัวร์ในสองด้ำนคือกำรย่อส่วนและ
กำรเกำะมำตรฐำนได้บรรจุองค์ประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลงใน
เครื่องขนำดตัง้ โต๊ะได้ทัง้ หมด เกิดเป็ น “ไมโครคอมพิวเตอร์” หรือ
“พีซี” หรือเรียกว่ำ คอมพิวเตอร์ตัง้ โต๊ะ คำำว่ำพีซีนี้ย่อจำก personal
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computer คือเป็ นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือส่วนตัวนั่ นเอง พีซีมีรำคำย่อมเยำลงมำจำกมินิคอมพิวเตอร์อีกนั บสิบนั บร้อยเท่ำ
ทำำให้หน่ วยงำนย่อย ๆ ในองค์กรสำมำรถซื้อใช้ได้ เกิดเป็ นสิ่งที่เรียกได้ว่ำ “กบฏไมโคร” ขึ้นในยุคนั ้นคือแทนที่จะไปใช้เครื่อง
ใหญ่ๆ อย่ำงเมนเฟรมหรือมินิ แผนกต่ำงๆ ของบริษัทต่ำงหันมำซื้อพีซีไว้ใช้เองในแผนก
ไมโครคอมพิวเตอร์หรือพีซีเป็ นวิวัฒนำกำรต่อยอดจำกระบบมินิคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักกำรอิงมำตรฐำนสำำหรับองค์ประกอบ
ต่ำงๆ แม้จะมีกำรทำำพีซีกันออกมำขำยกันพอสมควร อย่ำงเครื่องของบริษัทแอปเปิ้ ล ที่ได้รับควำมนิ ยมมำก แต่ควำมนิ ยมนั ้น
เปลี่ยนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ทำงด้ำนเมนเฟรมอย่ำงไอบีเอ็มลงสนำมมำแข่งขันด้วย เพรำะทำำให้พีซีเป็ นที่
ยอมรับในวงกำรธุรกิจ พีซีสำมำรถพัฒนำได้อย่ำงรวดเร็วเนื่ องจำกได้รับควำมยอมรับจำกวงกำรธุรกิจที่มีเม็ดเงินมหำศำล กลำย
เป็ นอุปกรณ์ท่ีจำำเป็ นต่อกำรแข่งขันทำงธุรกิจไปอย่ำงรวดเร็ว
ระบบเครื่อง ไอบีเอ็มพีซี นั ้น นอกจำกจะอำศัยอิงมำตรฐำนแล้ว ยังเป็ นระบบที่เปิ ดอย่ำงมำก เพรำะอุปกรณ์ภำยใน ทัง้
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ต่ำงก็เป็ นสิ่งที่ซ้ือหำจำกบริษัทอื่นมำใช้ทัง้ สิน
้ เพรำะไอบีเอ็มทำำเองไม่ได้ เนื่ องจำกแพงและยุ่งยำกมำก
จึงไปใช้ซีพีย่จำกบริษัทอินเทลที่ทำำซีพีย่ขำยดีอย่่ในปั จจุบัน ใช้ระบบปฏิบัติกำรคือโปรแกรมควบคุมหรือที่เรียกว่ำโอเอสจำก
บริษัทไมโครซอฟต์ เหล่ำนี้เป็ นต้น กำรที่เป็ นระบบเปิ ดและค่อนข้ำงรุ่ยร่ำยมำก ทำำให้เกิดตลำดของอุปกรณ์เสริมอย่ำงกว้ำงขวำง
บริษัทอื่นทำำทัง้ ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มำเสริมเพิ่มจำกระบบดัง้ เดิม อย่ำงแรกคือ กรำฟฟิ กส์กำร์ดสำำหรับกำรแสดงผลด้ำน
กรำฟฟิ กส์บนจอภำพ เช่น Hercules card ที่คนไทยเป็ นเจ้ำของ ทำำให้แทบจะไม่มีใครใช้ของดัง้ เดิมของไอบีเอ็มเลยเพรำะ
สมรรถนะตำ่ำมำก รวมไปถึงระบบเครื่อง “ละม้ำย” หรือ IBM PC clone ที่ผลิตออกมำโดยใช้องค์ประกอบและชิน
้ ส่วนต่ำงๆ ใน
ลักษณะเดียวกับของไอบีเอ็มพีซี ที่มีส่วนทำำให้ไมโครซอฟต์และอินเทลเติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว เพรำะเป็ นองค์ประกอบสองส่วน
ของระบบที่ไม่อำจทำำเลียนแบบได้ สองบริษัทนี้รวมกันเรียกว่ำเป็ น Wintel คือผสมระหว่ำง Windows และ Intel นั่ นเอง
กลำยมำเป็ นสองบริษัทที่ครองตลำดด้ำนพีซีอย่่ทุกวันนี้ และทำำให้ Bill Gates เจ้ำของบริษัทไมโครซอฟต์ กลำยเป็ นมหำเศรษฐี
อันดับหนึ่ งของโลก
Slide 20 ระบบเครื่องพีซีนั้นเป็ นกำรจุดประกำยให้แก่อต
ุ สำหกรรมซึ่งโต
วันโตคืน โดยเป็ นไปตำมกฎของคุณมัวร์ ซึ่งกล่ำวไว้ว่ำพัฒนำกำรด้ำน
สมรรถนะของวงจรอิเล็กทรอนิ กส์จะเพิ่มขึ้นเท่ำตัวทุก 18 เดือนหรือปี
ครึ่ง เลข 18 เดือนนี้เป็ นเลขมหัศจรรย์ท่ีอุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์ใช้คุม
หรือคำดเดำพัฒนำกำรในวงกำร และด่เหมือนเลขนี้ยังคงควำมศักดิส
์ ิทธิ ์
มำจนถึงในปั จจุบัน กฎของคุณมัวร์นี้ได้ถ่กนำ ำไปประยุกต์เข้ำกับ
เทคโนโลยีข้ำงเคียงอื่นๆ เช่นควำมจุของฮำร์ดดิสก์ ควำมเร็วของเครือข่ำย
ควำมละเอียดของจอภำพ เหล่ำนี้ได้ตัวเลขของกำรทวีค่ณเป็ นจำำนวน
เดือนแตกต่ำงกันไป แต่ทงั ้ หลำยต่ำงอย่ใ่ นระดับไม่เกินสองปี ทัง้ สิน
้ ซึ่ง
กฎกำรทวีค่ณเหล่ำนี้ต่ำงชีบ
้ ่งให้เห็นถึงศักยภำพของกำรพัฒนำของศำสตร์และวงกำรอย่ำงต่อเนื่ อง รวดเร็ว และมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ สังคม และควำมเป็ นอย่่อย่ำงรุนแรงและต่อเนื่ องมำโดยตลอด
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Slide 21 ขณะที่วิทยำกำรทำงคอมพิวเตอร์ก้ำวหน้ ำไปอย่ำงรวดเร็ว กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กลับเชื่องช้ำไม่ทัน
กำร ศ่นย์คอมพิวเตอร์ในสมัยนั ้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์รำคำแพงหลำยสิบหลำยร้อยล้ำน บุคลำกรต่ำงมีควำมร้่ควำมสำมำรถระดับ
ส่ง กำรประมวลผลเพื่อให้ได้สำรสนเทศใดๆ ขององค์กรต้องพึ่งพำอำศัย
หน่ วยงำนและบุคลำกรเหล่ำนี้ ทำำให้เกิดสภำวะ “สำำคัญตัวเองผิด”
อย่ำงรุนแรง เครื่องขนำดใหญ่ระดับเมนเฟรมหรือมินิ เป็ นระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ท่ีมีควำมร้อนส่งต้องกำรกำรปรับอุณหภ่มใิ ห้เย็นจัด
ทำำให้นักคอมพิวเตอร์ต้องใส่เสื้อหนำวเวลำทำำงำน เวลำเข้ำประชุมกับ
ใครจึงมักใส่เสื้อกันหนำวเป็ นเสมือนเครื่องหมำยกำรค้ำ รวมถึงพ่ดบ่น
แต่ศัพท์ทำงเทคนิ คที่เข้ำใจได้ยำก ศ่นย์คอมพิวเตอร์กลำยสภำพเป็ น
เทวำลัย เมนเฟรมเป็ นเทวร่ป และนั กคอมพิวเตอร์กลำยเป็ นศำสดำ
นั กพรตกันไปหมด ซึ่งเหล่ำนี้ไม่ได้ทำำให้คอมพิวเตอร์รำคำแพงเหล่ำนั ้น
ตอบรับควำมต้องกำรของกิจกำรได้แต่อย่ำงใด เกิดเป็ นคอขวดต่อกำร
ปฏิบัติงำนและกำรใช้ประโยชน์จำกคอมพิวเตอร์อย่ำงรุนแรง
Slide 22 จึงเกิด “กบฏพีซ”ี ขึ้น สภำพกำรณ์คือในขณะนั ้น แทนที่ฝ่ำยต่ำงๆ ของบริษัทต้องรอคิวเพื่อเข้ำใช้เครื่องเมนเฟรม
หรือมินิ หน่ วยงำนต่ำงๆ ขององค์กรจึงเปลี่ยนไปซื้อเครื่องพีซีซ่ึงมีรำคำถ่กเพียง 2-3 แสนบำทเท่ำนั ้น เทียบกับมินิคอมพิวเตอร์
10-20 ล้ำนบำทหรือเมนเฟรมระดับร้อยล้ำนบำท หลังจำกนั ้นจึงส่งพนั กงำนของฝ่ ำย เช่น นั กบัญชีบ้ำง เสมียนบ้ำง ไปอบรม
โปรแกรมและซอฟต์แวร์ตำ่ งๆ ตอนนี้เองได้มีกำรประดิษฐ์ฐำนข้อม่ล
อย่ำงง่ำยรำคำถ่ก ทำำให้ฝ่ำยบัญชีสำมำรถทำำโปรแกรมช่วยงำนด้ำนบัญชี
ได้ ฝ่ ำยขำยทำำฐำนข้อม่ลล่กค้ำได้เอง อย่ำงนี้ทำำให้อำำนำจผ่กขำดด้ำน
สำรสนเทศของฝ่ ำยคอมพิวเตอร์ลดทอนลงไปมำก
ปั ญหำร้ำยแรงที่ตำมมำคือ ระบบสำรสนเทศขององค์กรแตกออกเป็ น
เสี่ยงๆ ล่กค้ำแต่ละรำยเมื่อมำติดต่อซื้อสินค้ำหรือบริกำรจำกบริษัท ต้อง
ไปติดต่อทัง้ ฝ่ ำยบัญชี ฝ่ ำยขำย ฝ่ ำยโกดัง ฝ่ ำยกำรเงิน เพรำะทุกฝ่ ำยต่ำง
มีระบบและข้อม่ลเป็ นของตัวเอง เป็ นเอกเทศ และเนื่ องจำกต่ำงหำมำได้
ด้วยงบประมำณของตนเอง จึงมักหวงข้อม่ลและสำรสนเทศเหล่ำนั ้น ไม่
ค่อยยอมให้ฝ่ำยอื่นมำแตะต้องมำใช้งำน เมื่อนำนไป บริษัทได้พยำยำมนำ ำข้อม่ลและสำรสนเทศเหล่ำนี้มำใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ภำพรวมขององค์กร แต่ทำำไม่ได้ นอกจำกนั ้น พนั กงำนที่ด่แลสำรสนเทศแต่ละส่วนเหล่ำนี้ก็ไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์ ทำำให้เกิด
ควำมขัดแย้งในหน้ ำที่กำรงำนอย่ำงรุนแรง เช่นเป็ นทัง้ นั กบัญชีและนั กคอมพิวเตอร์ งำนหนั กเป็ นสองเท่ำ เงินได้เท่ำเดิม
สุดท้ำยจึงลำออกไปอย่่บริษัทคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำำให้ฐำนข้อม่ลของแผนกนั ้นขำดกำรบำำรุงรักษำ เกิดล่มลง มีผลเสียหำยต่อ
บริษัท
Slide 23 แต่ธุรกิจก็จำำต้องเดินต่อไป จึงมีกำรปรับตัวอย่ำงขนำนใหญ่ ซึ่งยังเกิดขึ้นอย่่อย่ำงต่อเนื่ องในปั จจุบัน และยังมีหน่ วย
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งำนอีกมำกที่ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ยังยำ่ำอย่่กับที่ ยังไม่ยอมปรับตัว ฝ่ ำยต่ำงๆ ที่มีระบบสำรสนเทศเป็ นของตัวเองต่ำงพำกันยกธงขำว
ไม่อยำกเป็ นศ่นย์คอมพิวเตอร์ของตัวเองอีกต่อไป ขณะเดียวกันฝ่ ำยคอมพิวเตอร์ก็เริ่มเข้ำใจในสภำพกำรณ์ หันมำใช้ร่ปแบบกำร
บริหำรจัดกำรแบบเน้ นกำรให้บริกำรมำกขึ้น ดังนั ้นศ่นย์คอมพิวเตอร์จึงกลำยเป็ นฝ่ ำยบริกำร และเครื่องเมนเฟรมหรือมินิ
คอมพิวเตอร์ในศ่นย์จึงกลำยมำเป็ นเซิร์ฟเวอร์กันไปหมด
แนวคิดของระบบสำรสนเทศจึงเปลี่ยนไป กลำยเป็ นระบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ ข้อม่ลและเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีอย่่ตำมฝ่ ำยต่ำงๆ ถ่กโอน
เข้ำไปไว้ในเครื่องของศ่นย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งตอนนี้ ถ่กเปลี่ยนชื่อเสียใหม่
ว่ำ "ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ" หรือ "ฝ่ ำยระบบงำนสำรสนเทศ" ส่วน
พีซีตำมฝ่ ำยต่ำงๆ ลดร่ปลงมำเหลือเป็ น ไคลแอนต์ คือรับทำำหน้ ำที่ส่วนที่
เป็ นกำรแสดงผลเท่ำนั ้น ระบบงำนสำรสนเทศเกิดกำรแตกตัวเป็ นส่วนที่
อย่่ท่ี “หน้ ำงำน” คือ ไคลแอนต์ กับส่วนที่อย่่ “หลังบ้ำน” คือ
เซิร์ฟเวอร์ คำำว่ำไคลแอนต์นั้นแปลได้ว่ำ "ล่กค้ำ" ของเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง
ถึงแม้พีซีในระบบไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เก็บข้อม่ลแล้วก็ตำม แต่ยังคงทำำงำนหนั กในกำรทำำกำรประมวลผลตำมควำม
ต้องกำรพิเศษของกิจกำรอย่่ไม่มำกก็น้อย เช่นกำรให้ส่วนลดเท่ำนั ้นเท่ำนี้แก่ล่กค้ำชัน
้ ดี รวมไปถึงเทคโนโลยีกำรรับข้อม่ลและ
แสดงผลใหม่ๆ ทำำให้เครื่องพีซียังคงโตวันโตคืนตำมควำมต้องกำรกำรใช้งำนแสดงผลและกำรคิดคำำนวณที่ซับซ้อนอย่่รำ่ำไป
เรียกว่ำเป็ นยุคของ fat client หรือไคลแอนต์อ้วนก็ว่ำได้ ช่วงนี้พีซีโตวันโตคืนมำก เป็ นยุคที่อินเทลและไมโครซอฟต์รุ่งเรืองขีด
สุด
Slide 24 ระบบไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์มีข้อเสียในกำรด่แลตัวไคลแอนต์ หรือพีซี ที่มีจำำนวนมำกและกระจำยอย่่ตำมสำขำของ
บริษัทหรือองค์กร ทัง้ ในและนอกประเทศ ทำำให้เกิดแรงกดดันต่อบุคลำกรสำยสนั บสนุนของฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
มำก วงกำรจึงหันมำใช้โปรแกรมสำำหรับแสดงผลที่เป็ นมำตรฐำน คือ เบ
รำเซอร์ แทน เกิดเป็ นแนวคิดแบบ “หลำยลำำดับชัน
้ ” หรือ multi-tier
computing ของสมัยปั จจุบัน
กำรแก้ปัญหำนี้คือกำรหันไปยึดหลัก “อิงมำตรฐำน” อีกครัง้ หนึ่ ง หลัง
จำกมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรแสดงผลเป็ นภำพและกรำฟฟิ กส์มำสัก
พัก วงกำรจึงเริ่มเข้ำใจกลไกพื้นฐำนของกำรแสดงผลได้ดีพอ ทำำให้เกิด
มำตรฐำนที่เป็ นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง คือระบบเว็บ ทำำให้สำมำรถ
แสดงผลอย่ำงเป็ นเรื่องเป็ นรำวได้บนเครื่องทุกประเภททุกยี่ห้อในโลก
ดังนั ้นโปรแกรมสมัยใหม่จะทำำงำนแบบ web-based คือกำรแสดงผล
นั ้นให้ถือว่ำแสดงอย่่บนเบรำเซอร์ ซึ่งเป็ นของยี่ห้อใด เครื่องใดก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็ น Internet Explorer หรือ IE ของบริษัท
ไมโครซอฟต์ หรือ Mozilla Firefox หรือล่ำสุดคือ Chrome ของบริษัท Google เป็ นต้น แม้แต่เครื่องมือถือรุ่นใหม่ๆ ก็สำมำ
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รถใช้เบรำเซอร์ในกำรท่องเว็บได้ด้วย
Slide 25 ดังนั ้นขำหนึ่ งของกำรพัฒนำโปรแกรมจึงง่ำยขึ้น เพรำะอิงกำรแสดงผลมำตรฐำน กำรบำำรุงรักษำไคลแอนต์ หรือพีซีก็
ง่ำยขึ้นด้วย เพรำะไม่ต้องลงโปรแกรมพิเศษ หำกมีปัญหำสำมำรถใช้ชำ่ ง
คอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ไม่ต้องรบกวนขอควำมช่วยเหลือกลับมำที่ส่วน
กลำงที่ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เครื่องพีซีท่ีหน่ วยงำนสำขำมีสภำพที่
ไม่ซับซ้อนมำกนั ก เรียกกันว่ำ thin client คือเป็ นไคลแอนต์ท่ีบำงหรือ
ผอม ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรมำก บำำรุงรักษำง่ำย มีแค่เบรำเซอร์ก็ใช้
งำนทำงธุรกิจขององค์กรได้แล้ว กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศจึงเริ่มหันไป
มองส่วนกลำง ทำำให้เกิดเป็ นระบบ multi-tier อันประกอบด้วย
เซิร์ฟเวอร์หลำยประเภทหลำยระดับ แยกส่วนองค์ประกอบของงำนออก
เป็ นเครื่องๆ ไป ทำำให้สำมำรถออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ
ที่ซับซ้อนกว่ำยุคที่ผ่ำนมำได้เป็ นอย่ำงดี
วิวัฒนำกำรของศำสตร์และวงกำรคอมพิวเตอร์ ไอที และไอเอสนั ้นก้ำวไปอย่ำงไม่หยุดยัง้ ดังนั ้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่ำงทะยอยกัน
ออกมำโดยไม่ขำดสำย จำำที่ผ้่เรียนต้องหมัน
่ ติดตำมข่ำวสำรควำมก้ำวหน้ ำในวงกำรอย่่อย่ำงสมำ่ำเสมอ ควำมร้่ของเมื่อสองปี ก่อน
นั ้นจะถือได้ว่ำล้ำสมัยไปเสียแล้วในวงกำรที่มีพลวัตส่งเช่นนี้
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