
อ.ดร.ยรรยง เต็งอำำนวย Intro to IT-IS # 6 – Data Architecture

คาบ   6   สถาปัตยกรรมขอ้มูล  
ดร.ยรรยง เต็งอำานวย

Slide 1 หลังจำกเรียนรู้เก่ียวกับหลักกำรของระบบ
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศในคำบที่ผ่ำนมำ รวม
ถึงโครงสรูำงพื้นฐำนสำำหรับระบบเหล่ำน้ี คำบน้ีจะไดูแนะนำำ
องค์ประกอบที่สำำคัญยิ่งยวดอีกส่วนหน่ึงของระบบ
สำรสนเทศซ่ึงมักถ้กมองขูำมไป น่ันคือ "ขูอม้ล" โดยเนูนไป
ที่สถำปัตยกรรมของขูอม้ลก่อน แลูวจึงค่อยแนะนำำประเด็น
อ่ืนๆ เก่ียวเน่ืองกับขูอม้ลในคำบถัดไป

ก่อนอ่ืนตูองยำำ้ใหูผู้เรียนเขูำใจถึงควำมสำำคัญของขูอม้ล ส่ิง
น้ีเป็นเร่ืองใหญ่มำก เพรำะมักถ้กมองขูำมดูวยว่ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศน้ันมีพัฒนำกำรที่รวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ออกมำอย่ำงต่อเน่ือง ทำำใหูบดบังควำมสำำคัญของกำรมีขูอม้ลที่ดีไปเสียหมด ผู้บริโภคจะเห็นว่ำเป็นเร่ืองธรรมดำที่เปิดเคร่ือง
แลูวตูองไดูขูอม้ล

หำกพิจำรณำพัฒนำกำรของระบบสำรสนเทศตำมที่ไดูกล่ำวไวูในคำบตูนๆ จะเห็นว่ำในยุคแรกเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
คือกล่องที่มีเทคโนโลยีขัน้ส้ง เป็นของเล่นไฮเทคที่รำคำแพง น่ำสนใจ แมูเมื่อพัฒนำข้ึนมำเป็นยุคของเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แลูว ก็ยงัมีลักษณะเป็นกล่องไฮเทคกองหน่ึง มีควำมสลับซับซูอนและรำคำส้ง น่ำสนใจอย่้ดี แต่ในปัจจุบันเป็นยุคของระบบ
สำรสนเทศซ่ึงมีแนวโนูมในกำรใหูบริกำรที่สอดคลูองกับงำน
ขององค์กรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรสรูำงระบบงำนสำรสนเทศเพื่อ
ประมวลขูอม้ลออกมำเป็นสำรสนเทศอย่ำงต่อเน่ือง ใชู
เทคโนโลยีขัน้ส้งทำงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำำใหูเกิดเป็นยุคที่
ซอฟต์แวร์เร่ิมมีรำคำแพงกว่ำฮำร์ดแวร์

ปัญหำคือระบบสำรสนเทศที่ซับซูอนรำคำแพงเหล่ำน้ี ไม่เป็น
ประโยชน์ไดูหำกไม่สำมำรถผลิตสำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรไดู แต่สำรสนเทศเหล่ำน้ันตูองไดูมำจำกกำรประมวลผล
ขูอม้ล ดังน้ันคำำถำมสำำคัญใน Slide 2 คือขูอม้ลน้ันอย่้ที่ใดใน
ระบบสำรสนเทศ ไดูมำจำกไหน ขูอม้ลน้ันอย่้ๆ จะเกิดข้ึนเองไม่ไดู ขูอม้ลที่เป็นจำำเพำะของธุรกิจขององค์กรน้ันไม่สำมำรถ
หำซ้ือไดู จำำตูองเก็บเอง สรูำงเอง สะสมข้ึนเองโดยองค์กร

ขูอม้ลจำำเพำะขององค์กรน้ันหำกไม่มีกระบวนวิธีในกำรหำ กำรสรูำง กำรเก็บที่เหมำะสมจะทำำใหูขูอม้ลเหล่ำน้ัน "ผิด" คอืไม่
ตรงหรือไม่ถ้กตูองกับควำมเป็นจริง อำจ "ขำด" คอืไม่ครบถูวน ขำดขูอม้ลที่จำำเป็นบำงส่วนไป หรือ "ชูำ" คอืขูอม้ลน้ันไม่
ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงเพรำะล่ำชูำ เชน่ขูอม้ลจรำจร หำกล่ำชำูไปคร่ึงชัว่โมงย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใชูรถใชูถนนโดย
เฉพำะในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน ลักษณะของขูอม้ลที่พิกลพิกำรเหล่ำน้ีเกิดเป็นคติพจน์ที่ว่ำ Garbage in คือ Garbage out 
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หมำยถึงหำกใส่ "ขยะ" เป็นขูอม้ลเขูำไปในระบบสำรสนเทศจะไดู "ขยะ" กลับออกมำน่ันเอง

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกวูำงถึงระบบสำรสนเทศเพื่อกำรดำำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ทัง้ดูำนพำณิชย์และกำรใชูชีวิตในสังคม 
โดยเฉพำะเมื่อมีเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ดังไดูกล่ำวไวูในคำบก่อนเก่ียวกับเทคโนโลยีอิงเว็บ ซ่ึงช่วยใหูผู้บริโภคสำรสนเทศ
สำมำรถปูอนหรือสรูำงขูอม้ลของตนเองเขูำไปในระบบไดู สภำพกำรณ์เช่นน้ีทำำใหูเกิดขูอม้ลจำำนวนมหำศำล จำกหลำกหลำย
แหล่ง ทำำใหเูกิดปัญหำอย่ำงมำกในกำรรวบรวมขูอม้ลจำกแหล่งเหล่ำน้ี กำรจัดเก็บขูอม้ลจำำนวนมำกซ่ึงตูองเก็บไวูเป็นระยะ
เวลำนำน กำรแยกแยะหมวดหม่้ของขูอม้ลที่หลำกหลำยซับซูอนเหล่ำน้ีใหเูป็นระบบเป็นระเบียบ และกำรวำงแนวทำงเพื่อใหู
สำมำรถนำำขูอม้ลเหล่ำน้ีมำใชูประโยชน์โดยผ่ำนกำรคูนคืนขูอม้ลจำำนวนมำกน้ีตำมควำมตูองกำรไดู

ดังน้ันนอกจำกเทคโนโลยีจะสำำคัญสำำหรับระบบสำรสนเทศแลูว กำรที่มีขูอม้ลที่เหมำะสมจึงเป็นรำกฐำนสำำคัญของกำรนำำไป
ส้่สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ขององค์กร เป็นผลลัพธ์สำำคัญที่ตูองมีระบบสำรสนเทศ

องค์ประกอบสำำคัญของระบบสำรสนเทศที่เก่ียวกับขูอม้ลน้ี มีประเด็นหลักอย่้จำำนวนหน่ึงซ่ึงจะไดูกล่ำวถึงไวู 4 ส่วนดูวยกัน
ตำม Slide 3 ในคำบน้ีเป็นประเด็นหลักแรกคือสถำปัตยกรรมขูอม้ล โดยตูองเขูำใจธรรมชำติของขูอม้ล แหล่งขูอม้ลและ

กำรไดูมำซ่ึงขูอม้ลที่ตูองกำร ควำมถ้กตูองของขูอม้ล กำร
เก็บขูอม้ลทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และกำรนำำขูอม้ลมำ
ใชงูำน ประเด็นที่สองคือมำตรฐำนของขูอม้ลซ่ึงจำำตูองระบุ
ใหชูัดเจนเพรำะเมื่อระบบซับซูอนมำกข้ึน มำตรฐำนจะช่วย
ใหูไม่สับสนและใชูงำนร่วมกันไดู มำตรฐำนน้ันมีส่วนของ 
data model คือแบบจำำลองอย่ำงเป็นทำงกำรของระบบ
ขูอม้ลขององค์กร และ data dictionary ซ่ึงเป็นส่วนของ
กำรนิยำมขูอม้ลต่ำงๆ ที่มใีชูในระบบสำรสนเทศอย่ำงเป็น
ทำงกำร เป็นเอกสำร เพื่อใหเูกิดควำมชัดเจนในระบบที่ซับ
ซูอนขององค์กร ประเด็นหลักที่สำมคือเร่ืองควำมมัน่คง

ปลอดภัยของขูอม้ล ซ่ึงหำกไม่มีส่วนน้ึแลูวจะทำำใหูขูอม้ลเสียหำยหรือเกิดควำมผิดพลำดไดูจำกอุบัติเหตุหรือควำมประสงค์
รูำยต่ำงๆ ซ่ึงมีทัง้ในส่วนของควำมมัน่คงปลอดภัยทำงกำยภำพ เช่นกำรขโมยหรือทำำลำยอุปกรณ์ที่ใชเูก็บขูอม้ล และทำง
ตรรกเช่นกำรเจำะระบบผ่ำนทำงเครือข่ำยที่เรียกว่ำ hack น่ันเอง ส่วนประเด็นหลักที่ส่ีซ่ึงเป็นประเด็นสุดทูำยของคำบน้ี คือ
เก่ียวกับสถำปัตยกรรมในกำรจัดวำงระบบขูอม้ล ว่ำจะเป็นแบบรวมศ้นย์คือรวมไวูในที่เดียว หรือเป็นแบบกระจำยคือแบ่ง
ส่วนอย่้ในหลำยๆ ที่ในองค์กร ซ่ึืงแต่ละแบบตำ่งมีขูอดีและขูอเสียที่องค์กรตูองคำำนึงถึง

เหตุที่ตูองคำำนึง "สถำปัตยกรรม" ของขูอม้ล รำวกับจะสรูำงอำคำรส้งสำมสิบชัน้สักหลัง เป็นเพรำะเมื่อระบบสำรสนเทศ
เป็นขององค์กรขนำดใหญ่ที่ซับซูอน จำำตูองมีกำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรจัดสรูำง กำรปฏิบัติงำน และกำรบำำรุงรักษำ
อย่ำงเป็นระบบ เหล่ำน้ีรวมถึงขูอม้ลที่เป็นหัวใจสำำคัญ เป็นแก่นของระบบสำรสนเทศดูวย หำกไม่มีกำรออกแบบและ
วำงแผนในลักษณะของสถำปัตยกรรมที่เหมำะสม เมื่อจัดสรูำงระบบข้ึนจะสะเปะสะปะ ทำำใหูเกิดควำมผิดพลำดยุ่งยำก 
ควำมเสียหำยที่จะตำมจะยำกต่อกำรแกูไข
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ส่ิงที่ตูองคำำนึงถึงคือเมื่อเป็นองค์กรขนำดใหญ่ ขูอม้ลก็มีจำำนวนมำกมหำศำลและมีควำมซับซูอนหลำกหลำยข้ึนเป็นเงำตำม
ตัวไปดูวย ขูอม้ลจำำนวนมหำศำลเหล่ำน้ีมีธรรมชำติที่ซับซูอนจำำตูองอำศัยส่ิงที่เรียกว่ำ Enterprise Data Architecture ตำม 
Slide 4 เขูำมำจัดกำร หลักกำรน้ีประกอบดูวยคำำสำมคำำ คำำแรกคือ enterprise ซ่ึงหมำยถึงส่ิงที่จะทำำน้ันเป็นระดับองค์กร
ซ่ึงมีขนำดใหญ่ มีควำมซับซูอน ทำำใหูขูอม้ลมีจำำนวนมำก ซับซูอน หลำกหลำยตำมไปดูวย ธุรกิจระดับรูำนขำยของชำำหรือที่
เรียกว่ำโชวห่วยน้ันคงไม่อำจนับเป็น Enterprise ไดู ตอูงเป็นองค์กรหรือธุรกิจที่มีกำรแบ่งส่วนงำนย่อยหลำยส่วน โดย
แต่ละส่วนทำำหนูำที่เฉพำะดูำนเพื่อสนับสนุนองค์กร เช่น ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยพัสดุและสินคูำคงคลัง ฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยขำย เหล่ำน้ีจึงจะนับเป็นองค์กรที่
ตูองกำรสถำปัตยกรรมขูอม้ล
คำที่สองคือ data ซ่ึงหมำยรวมถึงขูอม้ลที่เป็นขูอม้ลดิบ คือ
ไดูมำตรงๆ ไม่มีกำรเสริมแต่ง เช่นจำำนวนเงินที่ไดูจำกขำย
สินคูำไปชิน้หน่ึง กับขูอม้ลสุก คอืผ่ำนกำรประมวลแลูว เช่น
จำำนวนเงินของกำรขำยสินคูำของสำขำในรอบเดือนที่ผ่ำนมำ 
เช่นน้ีเป็นตูน ขูอม้ลสุกน้ีเรียกอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ 
สำรสนเทศ น่ันเอง คำำที่สำมคือ architecture แปลว่ำ
สถำปัตยกรรม เป็นโครงสรูำงของขูอม้ลในภำพรวม หำก
เปรียบกับกำรก่อสรูำง ถูำสรูำงกระต๊อบหรือเพิง ก็ไม่ตูองมี
พิธีรีตรองอย่ำงไร ถูำสรูำงบูำนชัน้เดียว หน่ึงหูองนอนหน่ึง
หูองนำ้ำก็อำจมีแบบแปลนง่ำยๆ ชำ่งรับเหมำสำมำรถเขียนหรือกำำหนดข้ึนมำไดู แต่หำกจะสรูำงโรงแรม คฤหำสน์ หรืออำคำร
สักสำมสิบชัน้ จำำตูองมีกำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรกะประมำณส่ิงตำ่งๆ ใหูมัน่ใจก่อนสรูำง เพรำะหำกสรูำงไปแลูวจะ
แกูไขปรับเปล่ียนอย่ำงไรย่อมไม่อำจทำำไดูตำมอำำเภอใจ เชน่เปล่ียนใจว่ำไม่เอำสำมสิบชัน้ จะใหูเป็นหูำสิบชัน้ขณะที่ก่อสรูำง
ไปไดูสิบชัน้ เช่นน้ีย่อมไม่อำจทำำไดูเพรำะเสำเข็มและฐำนรำกที่วำงเอำไวูใตูดินน้ันไม่อำจรับนำ้ำหนักอำคำรถึงหูำสิบชัน้ไดู 
และไม่อำจร้ือถอนข้ึนมำทำำใหม่ไดูโดยง่ำย เช่นน้ีเป็นตูน ในควำมเป็นจริงแลูว นอกจำก "สถำปัตยกรรม" ของขูอม้ล 
องค์กรยังตูองมี "วิศวกรรม" ในกำร "ก่อสรูำง" ระบบขูอม้ลที่ซับซูอนน้ีข้ึนมำตำมที่ไดูวำงแผนออกแบบไวูใน
สถำปัตยกรรมดูวย แตห่ำกมีสถำปัตยกรรมกำรออกแบบที่เหมำะสมแลูว ก็สำมำรถสำนต่อไปในเชิงวิศวกรรมของกำร
ก่อสรูำงหรือกำรจัดทำำระบบขูอม้ลที่ซับซูอนน้ันข้ึนมำใหูเหมำะสมไดูอย่ำงเป็นระบบ ไม่ทำำใหูเกิดควำมวุ่นวำยยุ่งยำกต่อ
กำรนำำไปใชูประโยชน์

เพื่อใหูเขูำใจควำมซับซูอนของระบบขูอม้ลขนำดใหญ่ จะยกขูอม้ล
ระดับมหำศำลของโลกเป็นตัวอย่ำงสักสองแหล่ง ตำม Slide 5 แหล่ง
ขูอม้ลขนำดใหญ่ของโลกแหล่งแรกคือบริษัท Google ซ่ึงในเดือน
กันยำยน พ.ศ. 2550 ประมำณกันว่ำมโีฆษณำและกำรคูนหำผ่ำน
ระบบของบริษัทไม่ตำ่ำกว่ำ 20 petabyte ตอ่วัน ซ่ึงเทียบเท่ำกับ สอง
หมื่น terabyte หรือรำว 20 ลูำน gigabyte ต่อวันทีเดียว โดยหำก
เปรียบเทียบจะเห็นว่ำเทียบเท่ำกับ hard disk ที่มีขำยกันในทูอง
ตลำดขนำด 1 terabyte ถึงสองหมื่นล้กที่จะตูองผ่ำนระบบของบริษัท
ในแต่ละวันทีเดียว
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ส่วนแหล่งขูอม้ลขนำดใหญ่อีกแหล่งหน่ึงคือของบริษัท YouTube ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ที่ใหูผู้บริโภค upload และชมวีดีโอไดู
อย่ำงอิสระ โดยในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2552 ประมำณกันว่ำมีวีดีโอกว่ำ 100 ลูำนเร่ืองและเพิ่มทวีข้ึนอย่้ตลอดเวลำอย่ำง
รวดเร็ว โดยหำกสมมติว่ำวีดีโอแต่ละเร่ืองมีขนำด 30 megabyte จะเป็นขูอม้ลระดับ 3 petabyte หรือในรำว 3 ลูำน 
gigabyte ทีเดียว
สถิติต่ำงๆ ของ Youtube ใน Slide 6 บ่งว่ำในบรรดำวีดีโอกว่ำ 120 
ลูำนเร่ืองน้ัน มีกำร upload ข้ึนไปยังเว็บไซต์ของบริษัทกว่ำวันละ
สองแสนเร่ือง คดิเป็นปริมำณวีดีโอที่ upload ข้ึนไปในแต่ละนำที
นำนกว่ำ 13 ชัว่โมง มีกำรรับชมวีดีโอกว่ำวันละ 200 ลูำนเร่ือง มี
สมำชิกที่เขูำชมวีดีโอมำกกว่ำ 300 ลูำนคน หรือรำว 5% ของ
ประชำกรของโลก วีดีโอน้ันแบ่งเป็นเพลง 20% บันเทิง 15% เป็น
วีดีโอส่วนตัว 14% เป็นเร่ืองบันเทิงและเบำสมอง 13% เร่ืองกีฬำ 
7% เป็นควำมรู้ 6% เร่ืองเก่ียวกับรถยนต์ 5% และเป็นภำพยนต์
เพียง 5% ซ่ึงจะเห็นไดูว่ำปัจจุบันสังคมโลกโดยเฉพำะในกลุ่มที่มี
ศักยภำพทำงระบบสำรสนเทศส้งน้ันไดูเร่ิมหันเขูำส้่ส่ือที่เป็นวีดีโอ
กันมำกข้ึนอย่ำงเห็นไดูชัด

กำรสรูำงระบบขูอม้ลที่เหมำะสมข้ึนมำเพื่อรองรับขูอม้ลอันมหำศำล
และซับซูอนมำกขององค์กรไดูน้ัน จำำตูองอำศัยแบบแผนที่เหมำะ
สม โดยเฉพำะกำรมองขูอม้ลอย่ำงเป็นระบบ มีสถำปัตยกรรมของ
ขูอม้ล ซ่ึงจำำตูองคำำนึงถึงองค์ประกอบหลำยส่วนดูวยกันตำม Slide 
7 โดยเร่ิมแรกตูองเขูำใจธรรมชำติของขูอม้ล ใหูรู้ว่ำขูอม้ลที่มำกมำย
ซับซูอนน้ันเป็นอย่ำงไร รู้ถึงสัจธรรมหรือหลักสำำคัญเก่ียวกับขูอม้ล 
รู้ว่ำขูอม้ลเป็นโครงสรูำงพื้นฐำนแบบหน่ึง เขูำใจคุณสมบัติของ
ขูอม้ลที่ดี และสุดทูำยจึงกล่ำวถึงองค์ประกอบสำำคัญของระบบ
ขูอม้ลที่ดี

กำรออกแบบระบบขูอม้ลในเชิงโครงสรูำงพื้นฐำนน้ันจำำตูอง
เขูำใจธรรมชำติของขูอม้ลดังใน Slide 8 เป็นอย่ำงดี ว่ำขูอม้ล
น้ันคืออะไร มำจำกไหน มีร้ปแบบอย่ำงไรไดู จะเก็บขูอม้ลใหูดี
น้ันทำำอย่ำงไร เก็บที่ใด เมื่อเก็บแลูวสำมำรถเรียกมำใชูไดูหรือ
ไม่ หำกเรียกใชูไม่ไดูก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด ขูอม้ลที่หำมำเก็บ
ไวูน้ันจะเรียกมำใชูไดูรวดเร็วเพียงใด ขูอม้ลมีพรูอมใหูใชหูรือไม่ 
และใครมีสิทธิใ์ชูขูอม้ลใดไดูอย่ำงไรบูำง และสุดทูำยคือหำก
ขูอม้ลเกิดควำมเสียหำยหรือส้ญหำยจะกู้คืนไดูหรือไม่ เหล่ำน้ีผู้
ที่จะออกแบบระบบขูอม้ลน้ันตูองมีควำมเขูำใจพอสมควรจึง
สำมำรถออกแบบระบบใหูเหมำะสมไดู
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Slide 9 ขูอม้ลคืออะไร ในวงกำรระบบสำรสนเทศน้ัน นิยำมของขูอม้ลมีหลำกหลำย แตพ่อสรุปไดูว่ำ ขูอม้ลคือขูอเท็จจริง 
คือ fact ซ่ึงมีอย่้รอบตัว สำมำรถรับรู้ไดูทัง้จำกอำยตนะทัง้หูำ หรือจำกระบบอุปกรณ์รับหรืออ่ำนขูอม้ลทัง้หลำย เช่นจำกบำร์
โคดที่ขูำงกล่องผลิตภัณฑ์ แตห่ำกพิจำรณำในเชิงเทคนิค ขูอม้ลน้ันเป็นอะไรก็ไดูที่อย่้ในร้ปแบบที่สำมำรถนำำมำใชูกับ
คอมพิวเตอร์ไดู ซ่ึงแตกตำ่งจำกส่ิงที่เรียกว่ำโปรแกรมที่เป็น "คำำสัง่" สำำหรับสัง่ใหูคอมพิวเตอร์หรือระบบสำรสนเทศทำำงำน
ต่ำงๆ ดังน้ันในเชิงวิชำกำรอำจมองไดูดูวยซำำ้ไปว่ำขูอม้ลน้ันเป็นอะไรก็ไดูที่ไม่ใช่โปรแกรม และในระบบเองตัวโปรแกรมหรือ
คำำสัง่น้ันสำมำรถพิจำรณำเป็นขูอม้ลไดู มีโปรแกรมซ่ึงอ่ำนโปรแกรมอ่ืนเป็นขูอม้ลเขูำไปเพื่อประมวลผลบำงอย่ำงไดูดูวย 
เช่นกำรแปลงโปรแกรมที่อย่้ในภำษำสำำหรับใชูกับเคร่ืองหน่ึงใหูเป็นภำษำที่จะใชูกับอีกเคร่ืองหน่ึงเป็นตูน

นอกเหนือจำก "ขูอม้ล" แลูวยังมี "สำรสนเทศ" และ "ควำมรู้" 
อีกดูวย อันว่ำ data information และ knowledge สำมคำำน้ีมี
ควำมหมำยไม่แน่ไม่นอน สำรสนเทศจำกระบบหน่ึงอำจ
พิจำรณำไดูเป็นขูอม้ลสำำหรับปูอนเขูำไปยังอีกระบบหน่ึงก็เป็น
ไดู ดังน้ันจึงข้ึนกับมุมมองของกำรใชูงำน เรียกว่ำเป็น 
abstraction เหมือนกับขยะที่เรำทิง้ไปอำจเป็นรำยไดูของคน
เก็บขยะเช่นน้ีเป็นตูน ตวัอย่ำงของขูอม้ล สำรสนเทศ และ
ควำมรู้ คือเก่ียวกับเทือกเขำ Everest ที่ส้งที่สุดในโลกซ่ึงนักไต่
เขำชอบไปปีนเพื่อสรูำงชื่อเสียงหรือเพื่อควำมทูำทำย ผู้เรียน
อำจมองว่ำควำมส้งของยอดเขำเป็นขูอม้ล ส่วนสภำพเสูนทำง 
สภำพอำกำศ เป็นสำรสนเทศที่ตูองเอำขูอม้ลพื้นฐำนมำ

ประมวลข้ึน ส่วนควำมรู้คือวิธีจะข้ึนถึงยอดเขำไดูดีที่สุด ซ่ึงนักไต่เขำชัน้ยอดที่เคยข้ึน Everest มำแลูวจะมีประสบกำรณ์มี
กำรศึกษำขูอม้ลและสำรสนเทศอย่ำงลึกซ้ึง จนเกิดเป็นควำมรู้อันหำค่ำเปรียบมิไดูไปทีเดียว กลำยเป็นผู้ชำำนำญหรือผู้
เชี่ยวชำญไป
บำงครัง้ขูอม้ลอำจไดูมำจำกกำรปรับเปล่ียนขูอม้ลอ่ืนเพียงเล็กนูอย เช่นน้ีเรียกขูอม้ลน้ันว่ำ derived data คอืเป็นขูอม้ลที่ไดู
มำจำกขูอม้ลอ่ืนโดยไม่ยำก เช่นหำอำยุคนจำกกำรเอำวันที่วันน้ีลบดูวยวันเกิดของผู้น้ัน เป็นตูน ซ่ึงหำกกระบวนกำรแปลง
หรือกำรประมวลน้ีซับซูอน อำจเรียก derived data ว่ำเป็น information ก็ไดู

ข้อม้ลมำจำกไหนไดูบูำง ใน Slide 10 น้ันกล่ำวถึงแหล่งขูอม้ล ซ่ึงอำจเป็นขูอม้ลที่มีมำจำกภำยนอกระบบ เช่นอำยุของ
บุคลำกร หรือเป็นขูอม้ลที่กำำหนดข้ึนไวูแลูวในระบบ เช่นปี
หน่ึงมี 12 เดือน เป็นตูน ขูอม้ลโดยทัว่ไปมำจำกแปูนพิมพ์ซ่ึง
ยังคงเป็นอุปกรณ์หลักที่ใชูปูอนขูอม้ลโดยมนุษย์ ทัง้ในส่วน
ของขูอม้ลธุรกิจหรือขูอม้ลส่วนบุคคลก็ตำม แต่ในปัจจุบัน
ขูอม้ลสำมำรถไดูมำจำกระบบอุปกรณ์อ่ำนหรือรับขูอม้ลไดู
โดยตรง เช่นกำรสแกนดูวยแสงเลเซอร์จำกบำร์โคดที่เป็นเสูนๆ 
อย่้ขูำงกล่องของผลิตภัณฑ์ ทำำใหูรูำนคำูสำมำรถคิดเงินในกำร
ซ้ือสินคูำของล้กคูำและควบคุมปริมำณสินคูำในระบบสินคูำ
คงคลังไดู หรือเป็นขูอม้ลที่ไดูจำก sensor ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ตรวจ
จับต่ำงๆ เช่นวัดอุณหภ้มิ วัดปริมำณรถยนตใ์นทูองถนน วัด
กระแสลมเพื่องำนกำรพยำกรณ์อำกำศ หรือเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่เช่น กลูองดิจิตอลซ่ึงเป็นอุปกรณ์รับภำพถ่ำยหรือวีดีโอมำ
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เป็นขูอม้ลของระบบ
ประเด็นสำำคัญคือขูอม้ลน้ันควรมำจำกแหล่งกำำเนิดของขูอม้ลน้ัน หำกขูอม้ลมีกำรฝำกส่งกันมำหลำยทอด อำจทำำใหเูกิด
ควำมคลำดเคล่ือนผิดเพีย้นไปไดูเน่ืองดูวยขูอจำำกัดของช่องทำงกำรส่งผ่ำนขูอม้ลเหล่ำน้ัน ควรคำำนึงถึงว่ำขูอม้ลเป็นของ "ผู้
ใหู" และ "ผู้ใชู" ขูอม้ลเหล่ำน้ัน ส่ิงหน่ึงที่เป็นขูอบกพร่องของระบบสำรสนเทศคือ ฝ่ำยสำรสนเทศมักมองว่ำขูอม้ลเป็นของ
ฝ่ำย ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ไม่ถ้กตูอง ฝ่ำยระบบสำรสนเทศน้ันเป็นเพียงผู้ปกปักษ์รักษำขูอม้ลเท่ำน้ัน หำใช่เจำูของขูอม้ลที่แทูจริง
ไม่ หำกไม่ไดูรับควำมร่วมมืออันดีจำกเจูำของขูอม้ล โอกำสที่ขูอม้ลจะผิดน้ันจะมีส้ง ดังน้ันกำรที่นักคอมพิวเตอร์ถ้กขอใหูไป
ช่วยที่ฝ่ำยบัญชเีพรำะขูอม้ลที่ไดูรับมำไม่ถ้กตูองน้ัน เป็นส่ิงที่ไม่สมควรทำำอย่ำงยิ่ง เพรำะขูอม้ลจะถ้กตูองหรือไม่น้ันอย่้ที่ฝ่ำย
บัญชีจะตูองวำงแนวทำงในกำรหำและนำำขูอม้ลที่ถ้กตูองเขูำส้่ระบบ ทำงเทคนิคของกำรนำำเขูำขูอม้ลน้ันฝ่ำยระบบสำรสนเทศ
อำจช่วยไดูแต่กำรจะรู้ว่ำขูอม้ลใดถ้กตูอง และรู้ว่ำจะตรวจสอบหรือแกูไขอย่ำงไรหำกขูอม้ลไม่ถ้กน้ัน เป็นหนูำที่โดยตรงของ
เจูำของขูอม้ลน้ันๆ กล่ำวสัน้ๆ คือขูอม้ลตูองมำจำกแหล่งของมันจึงเป็นขูอม้ลที่น่ำเชื่อถือมีโอกำสที่จะมีคุณภำพดี แต่ถูำ
จำำเป็นตูองผ่ำนขัน้ตอนหรือเสูนทำงที่ยอกยูอน จำำตูองมีกระบวนวิธีตรวจสอบว่ำกำรส่งผ่ำนขูอม้ลเหล่ำน้ันมีควำมน่ำเชื่อถือ
เพียงใด ขูอม้ลที่ผ่ำนมำแต่ละขัน้ตอนน้ันมีควำมถ้กตูองสมบ้รณ์หรือไม่

ขูอม้ลที่ไดูมำน้ันสำมำรถอย่้ในร้ปแบบที่หลำกหลำย Slide 11 ในสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ใชูในงำนดูำนวิทยำศำสตร์หรืองำน
วิจัย ขูอม้ลเป็นตัวเลขที่ไดูจำกกำรทดลองเป็นหลัก คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองคิดเลขที่ซับซูอน ตอ่มำจึงพัฒนำเทคโนโลยีมำใชู
กับธุรกิจจึงเกิดขูอม้ลที่เป็นตัวอักษรเพื่องำนประมวลผลทำงพำณิชย์ ใส่ชื่อคนชื่อสินคูำไดู เป็นตูน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี
พัฒนำไปอีกข้ึนหน่ึงสำมำรถรับขูอม้ลที่เป็นส่ือประสมเช่นภำพ เสียง เพลง หนัง วีดีโอ ดูวยอุปกรณ์รับขูอม้ลที่พัฒนำข้ึน 
เช่น กลูองดิจิตัล

ในสมัยก่อนขูอม้ลเหล่ำน้ีเป็นขูอม้ลแบบ analog แต่ปัจจุบัน
พฒันำข้ึนมำใหูอย่้ในร้ปแบบของ digital อันว่ำอนำล็อกน้ัน
หมำยถึงขูอม้ลที่เป็นค่ำต่อเน่ือง ตวัอย่ำงเช่นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใชู
วัดอุณหภ้มิหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ำปรอท จะมีประเภทที่บรรจุ
อัลกอฮอลไวูภำยใน ใสสีไวูใหูมองเห็นเป็นเสูนและอ่ำนค่ำ
อุณหภ้มิจำกกำรขยำยตัวของเสูนอัลกอฮอลที่จะดันใหูเสูนน้ัน
ส้งหรือตำ่ำอย่ใ้นหลอดพลำสติกของปรอทวัดน้ัน ถูำเป็น
ทำงกำรแพทย์จะใชูสำรปรอทจริงๆ มองเห็นเป็นเสูนสีเงิน
บำงๆ จะเห็นว่ำค่ำที่อ่ำนไดูเป็นค่ำประมำณ ตอ่เน่ืองกันไป 
ส่วนขูอม้ลที่เป็นดิจิตัลจะมีค่ำเป็นตัวเลขชัดเจนเช่น

เทอร์โมมิเตอร์สมัยใหมท่ี่อ่ำนอุณหภ้มิออกมำเป็นตัวเลขโดยตรง แต่ในควำมเป็นจริงแลูวค่ำที่อ่ำนไดูน้ันเป็นค่ำอนำล็อก แต่
มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำำกำรแปลงค่ำอนำล็อกน้ีใหูอย่้ในร้ปของตัวเลขดิจิตัลเพื่อใหูสำมำรถนำำไปประมวลผลในระบบ
สำรสนเทศที่เป็นระบบดิจิตัลโดยพื้นฐำนไดูสะดวก
ขูอม้ลอำจเป็นเลขจำำตัวเต็ม เช่นจำำนวนคนไขูในโรงพยำบำล หรืออำจเป็นทศนิยมเช่น อัตรำกำรเกิดในไทยซ่ึงแมูจะเป็น
จำำนวนคนต่อนำทีแต่เป็นค่ำเฉล่ียทัง้ประเทศ เช่น 17.9 คนต่อประชำกรพันคน เป็นตูน
ประเด็นเก่ียวกับร้ปแบบของขูอม้ลที่สำำคัญอีกประเด็นหน่ึงคือเร่ืองของหน่วย เน่ืองจำกในคอมพิวเตอร์จะมีกำรเก็บขูอม้ล
แยกจำกกำรกำำหนดหน่วยของขูอม้ลน้ัน เช่นด้ขูอม้ลจำกจอภำพเป็น 22 กิโลกรัม ในควำมเป็นจริงแลูวขูอม้ลที่เก็บไวูเป็น 
22 ส่วนหน่วยกิโลกรัมน้ันเป็นโปรแกรมที่จัดหำมำใส่เพิ่มเมื่อเวลำแสดงผล ลักษณะเช่นน้ีทำำใหูองค์กรอวกำศของสหรัฐคือ
นำซำตูองส้ญเสียยำนสำำรวจดำวอังคำรรำคำ 125 ลูำนเหรียญไปดวงหน่ึงเมื่อพ.ศ. 2542 รำวสิบปีที่ผ่ำนมำ โดยดำวเทียม
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ดวงน้ีเป็นควำมร่วมมือกับองค์กำรอวกำศของยุโรปทำำใหเูกิดกำรปูอนขูอม้ลที่มีหน่วยเป็นอังกฤษ คือเป็นไมล์ เขูำไปใน
ระบบของยำนที่ใชหูน่วยเมตริกที่เป็นสำกล คือเป็นกิโลเมตร
ควำมผิดพลำดเหล่ำน้ีทำำใหูเกิดกำรแพร่หลำยของมำตรฐำน XML ซ่ึงจะระบุ "ขูอม้ลเก่ียวกับขูอม้ล" เช่นหน่วยหรือควำม
หมำยของขูอม้ล ผนวกไปกับตัวขูอม้ลดูวย เช่นแทนที่จะบอกว่ำ “10” ก็บอกรวมหมดว่ำ "10 อำยุ เดือน" เป็นตูน
หำกไม่มีกำรกำำกับขูอม้ลไวูเป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำจะดูวยมำตรฐำนอย่ำง XML หรือไม่ จะไม่สำมำรถแยกแยะหรือตีควำมขูอม้ลไดู 
เช่นขูอม้ลวันเดือนปี ซ่ึงมหีลำกหลำยร้ปแบบ เช่นระบบของสหรัฐจะข้ึนดูวยเดือนตำมดูวยวันที่และปี ส่วนแบบสำกลหรือ
แบบของไทยจะข้ึนดูวยวันที่ตำมดูวยเดือนและปี หรือกำรระบุเป็นพ.ศ.แทนค.ศ. เป็นตูน

เมื่อมีขูอม้ลแลูวปัญหำที่ตำมมำคือจะเก็บไวูที่ไหน อย่ำงไร นำนแค่ไหน Slide 12 ขูอม้ลในปัจจุบันนับวันมีแต่จะงอกเงย 
เพิ่มพ้นข้ึนเร่ือยๆ ไม่เพียงแต่ขูอม้ลขององค์กรหรือขูอม้ลทำงธุรกิจเท่ำน้ัน แมูแต่ขูอม้ลส่วนบุคคลเองยังมีแนวโนูมที่จะ
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วเน่ืองจำกขูอม้ลส่ือประสมที่สรูำงข้ึนไดูง่ำยๆ อย่ำงผู้สอนเองมีขูอม้ลของภำพที่ถ่ำยจำกกลูองดิจิตัลของ
ครอบครัวอย่้ในรำว 30 กิกกำไบต์ ทำำใหูยำกลำำบำกต่อกำรด้แลรักษำใหูมีควำมคงทนถำวร ปลอดภัยจำกกำรที่ฮำร์ดดิสก์จะ
เกิดพังเสียหำยเป็นอย่ำงมำก ตูองสำำเนำไวูหลำยชุด ตูองซ้ือ
ฮำร์ดดิสก์เพิ่มเติมทุกปี และทำำดัชน้ีรำยกำรว่ำชุดไหนอย่้ที่ใด
เพื่อกันกำรสับสน ทำำใหูผู้สอนไม่กลูำจะเล่นกลูองถ่ำยวีดีโอ
เพรำะเกรงจะหำที่เก็บไม่ไดู
สัจธรรมประกำรหน่ึงของกำรเก็บขูอม้ลคืออุปกรณ์ที่ใชูเก็บน้ัน
มีอำยุ อยำ่งแผ่นซีดีหรือดีวีดีด้ภำพยนต์น้ัน เมื่อวำนขณะ
เตรียมเอกสำรกำรสอนน้ีอย่้ เปิดด้แผ่นเก่ำๆ พบว่ำสำรที่
เคลือบไวูเพื่อเก็บขูอม้ลเร่ิมเส่ือม พลิกด้เห็นเป็นดวงๆ ไม่
สำมำรถใชูงำนไดูอีกต่อไป ส่วนฮำร์ดดิสก์น้ันก็มีอำยุกำรใชูงำน
เช่นกัน ข้ึนกับคุณภำพของกำรผลิตแต่สำำหรับอุปกรณ์ระดับ
ชำวบูำนหรือผู้บริโภคทัว่ไปน้ันหำกใชงูำนปกติก็อย่้ในรำว 5 ถึง 10 ปีเท่ำน้ัน ดังน้ันจะเก็บร้ปภำพล้กๆ ตอนเด็กเอำไวูทำำ
วีดีโอฉำยวันแต่งงำนน้ัน อย่้ไม่ถึงหรอกครับ ตูองมีกำรทำำสำำเนำขูอม้ลเป็น backup หรือสำำรองเอำไวูเป็นระยะ ในทำงธุรกิจ
ก็เช่นกัน อำจสำำเนำไวูทุกวันหรือทุกเดือน
ในสมัยก่อนกำรสำำเนำขูอม้ลตูองปิดระบบ แตใ่นปัจจุบันระบบสำรสนเทศมีกำรใหูบริกำรแบบต่อเน่ืองไม่มีหยุดเช่นเคร่ือง 
ATM ในลักษณะของ 24/7 คือตลอดยี่สิบส่ีชัว่โมงทุกวันตลอดเจ็ดวันในสัปดำหโ์ดยไม่มีวันหยุด ดังน้ันระบบสมัยใหม่จะมี
กำรสำำเนำขูอม้ลไดูในขณะที่ระบบยังทำำงำนอย่้
นอกจำกขูอม้ลจะมีปริมำณที่เพิ่มพ้นข้ึนอย่ำงรวดเร็ว ยงัมีแนวโนูมว่ำจะถ้กเก็บอย่ำงถำวรไม่เหมือนในสมัยก่อนที่หน่วย
บันทึกขูอม้ลมีรำคำแพงมีขนำดจำำกัด ส่วนมำกจะลบขูอม้ลที่ไม่ใชูแลูวทิง้ไปเช่นขูอม้ลผู้ป่วยยูอนหลังเกินหูำปีเพรำะถือว่ำมี
อย่้ในกระดำษในแฟูมเอกสำรปกติอย่้แลูว แตใ่นปัจจุบันกำรดำำเนินกิจกรรมต่ำงๆ อำศัยขูอม้ลจำกระบบสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์มำกข้ึนเร่ือยๆ ทำำใหพูึ่งพำควำมถำวรของขูอม้ลที่อย่้ในกระดำษไม่ไดูอีกต่อไป
กำรเก็บขูอม้ลที่นับวันมีแต่จะเพิ่มพ้นข้ึนไวูเป็นระยะยำวเช่นน้ีกำำลังเร่ิมจำำเป็นสำำหรับธุรกิจและองค์กรโดยทัว่ไป นอกจำกทำำ
ตำมกฎหมำยที่ตูองเก็บขูอม้ลเพื่อใชูในทำงศำลเป็นเวลำ 10 ปีแลูว ยังมีเร่ืองของกำรนำำขูอม้ลเก่ำยูอนหลังไปนำนๆ เพื่อกำร
วิเครำะห์หำแนวโนูมตำ่งๆ เช่นกำรเพิ่มลดของประชำกรในกลุ่มอำยุตำ่งๆ เพื่อกำรวำงแผนระดับชำติเร่ืองแรงงำน
อุตสำหกรรมหรือกำรประกันสุขภำพ รวมไปถึงกำรนำำขูอม้ลเก่ำมำใชูในกำรคำดเดำถึงพฤติกรรมของล้กคูำเพื่อผลทำงกำรคูำ
ดูวย เหล่ำน้ีเป็นตูน
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นอกจำกน้ันกำรเก็บขูอม้ลบำงประเภทยังเก่ียวเน่ืองกับควำมสำำคัญของขูอม้ลน้ันในเชิงประวัติศำสตร์ ในลักษณะน้ีจะ
เป็นกำรเก็บขูอม้ลแบบถำวร หรือที่เรียกว่ำ archive คือไม่มีกำรโยนทิง้หรือลบทิง้ ตวัอย่ำงเช่นขูอม้ลสำำมะโนประชำกร ซ่ึง
สำมำรถใชูติดตำมร่องรอยของบุคคลสำำคัญในประวัติศำสตร์ไดู เป็นตูน ปัญหำคือจะทรำบไดูอย่ำงไรว่ำขูอม้ลใดมีควำม
สำำคัญทำงประวัติศำสตร์ ภำพถ่ำยทัว่ไปของครอบครัวหน่ึงอำจจับภำพสำำคัญทำงกำรเมืองหรือทำงประวัติศำสตร์ไวูไดูก็เป็น
ไดูและจะมีค่ำส้งเมื่อเวลำผ่ำนไปยำวนำน เช่นเด็กเลีย้งควำยที่ถ่ำยไวูเมื่อสำมสิบปีที่แลูวกลำยเป็นนำยกรัฐมนตรีไปในขณะน้ี 
เป็นตูน

กำรเก็บขูอม้ลที่ดีตูองมีลักษณะที่เหมำะสมต่อกำรใชูงำน Slide 13 เช่นถูำเป็นขูอม้ลที่มีปริมำณไม่มำก อำจเก็บไวูเป็นแฟูม
ขูอม้ลธรรมดำที่ไม่มีโครงสรูำงพิเศษ แฟูมเหล่ำน้ีอำจเก็บขูอม้ลที่เป็นชิน้ๆ ชัดเจน เช่น ร้ปภำพหน่ึงร้ปต่อหน่ึงแฟูม หรือ
ภำพยนต์สักเร่ือง แตท่ัง้น้ีแฟูมขูอม้ลเหล่ำน้ีตูองนำำไปประกอบเป็นระบบขูอม้ลที่ซับซูอนต่อไปดูวย

เมื่อขูอม้ลมีจำำนวนมำกข้ึน กำรใส่รวมไวูในแฟูมเฉยๆ จึงไม่
สะดวกต่อกำรคูนหำ จึงตูองใชูแฟูมที่มีโครงสรูำงพิเศษ มีดัชนี
หรือ index สำำหรับช่วยในกำรสืบคูนขูอม้ลชิน้ที่ตูองกำรใน
แฟูม เหมำะสำำหรับกำรประมวลผลแบบโตูตอบคือใหูบริกำร
ล้กคูำเป็นรำยๆ ไปไดู
แต่เมื่อขูอม้ลมีปริมำณมำกข้ึน มีควำมหลำกหลำยของกำรใชู
งำน มีระบบงำนสำรสนเทศมำกมำยเพื่อกำรทำำกิจกรรมของ
องค์กร ขูอม้ลเหล่ำน้ีจึงถ้กบรรจุไวูในซอฟต์แวร์พิเศษกลำย
เป็นระบบฐำนขูอม้ลซ่ึงมีระบบดัชนีที่ซับซูอน มีซอฟต์แวร์
สนับสนุนกำรสืบคูนอย่ำงพลิกแพลงและหลำกหลำยไดู

เพื่อเป็นตัวอย่ำงเก่ียวกับประโยชน์ของกำรเก็บขูอม้ลไวูเป็นระยะเวลำนำน จึงใหูผู้เรียนไดูเห็นตัวอย่ำงควำมตูองกำร
สำรสนเทศที่อำจเป็นไปไดูดังใน Slide 14 ตวัอย่ำงแรกคือกระทรวงสำธำรณสุขตูองกำรติดตำมกำรแพร่กระจำยของโรคไขู
หวัดนกยูอนหลังไปนำนๆ นับยี่สิบปี เช่นน้ีหำกขูอม้ลกำรเจ็บ
ป่วยลูมตำยจำกโรคซ่ึงรวมทัง้คนและสัตว์ หำกอย่ใ้นร้ปของ
เอกสำรกระดำษ กำรสนองตอบควำมตูองกำรทำงสำรสนเทศน้ี
คงใชูเวลำหลำยเดือนเพรำะตูองไปรวบรวมขูอม้ลจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ มำบรรจุลงในระบบ เขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลออก
มำ ลักษณะกำรเช่นน้ีเป็นกับควำมตูองกำรในตัวอย่ำงที่สอง
เช่นกัน คอืหำกมหำวิทยำลัยตูองกำรศึกษำถึงพัฒนำกำรกำร
เปล่ียนแปลงของหลักส้ตรต่ำงๆ ที่มีอย่้ในคณะต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรวำงแผนและกำรพัฒนำหลักส้ตรของ
มหำวิทยำลัย เช่นน้ีก็ตูองกำรขูอม้ลซ่ึงมักอย่้ในร้ปของเอกสำร
กระดำษจำกที่ตำ่งๆ กระจัดกระจำยมำกมำย ทัง้สองตัวอย่ำงน้ี
จะเห็นไดูว่ำเอกสำรกระดำษที่เก่ียวขูองน้ันจะกระจำยอย่้ตำมหน่วยงำนที่เป็นเอกเทศเป็นอิสระจำกกันพอสมควร หำกเป็น
คำำสัง่หรือควำมตูองกำรจำกหน่วยเหนือ เช่นจำกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิกำรบดี ก็พอจะเป็นไปไดูแมูจะใชูเวลำนำน
อย่ำงที่กล่ำวแลูว แต่หำกเป็นหน่วยวิจัยกำรแพร่ของโรคในกองใดกองหน่ึงของกระทรวง หรือฝ่ำยวิชำกำรของคณะใดคณะ
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หน่ึงเพื่อกำรพัฒนำหลักส้ตรของคณะ เช่นน้ีโอกำสสนองควำมตูองกำรน้ีจะเป็นไปแทบไม่ไดูเลย เพรำะตูองขอควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนในระดับเดียวกันหรือระดับส้งกว่ำ ไม่สำมำรถทำำไดูโดยง่ำย
ตัวอย่ำงที่สำมก็เช่นกัน เป็นกำรวิเครำะห์ถึงกำรยูำยถ่ินของประชำกรไทยยูอนหลังไปยี่สิบปี เช่นน้ีเป็นควำมตูองกำรที่ไม่มี
ผลต่อกำรบริหำรจัดกำรบูำนเมืองหรือผลกำำไรทำงธุรกิจแต่อย่ำงใด แตเ่ป็นกำรศึกษำในเชิงประวัติศำสตร์ที่จะมีผลในระยะ
ยำวของกำรพัฒนำเมืองใหญ่และกำรวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่นน้ีระบบสำรสนเทศแทบจะช่วย
อะไรไม่ไดูเลย
สำำหรับตัวอย่ำงสุดทูำยน้ันค่อยจะเป็นควำมจริง สำมำรถทำำไดูข้ึนสักหน่อยเมื่อเทียบกับสำมตัวอย่ำงขูำงตูน หำกมีกำรฟูอง
รูองเก่ียวเน่ืองกับธุรกรรมของบริษัท ก็สำมำรถนำำขูอม้ลในร้ปของเอกสำรกระดำษ คูนหำข้ึนมำเพื่อประโยชน์ทำงศำลไดู 
แต่หำกในอนำคตมีกำรผลักดันใหูสำมำรถใชูเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสำรกระดำษอย่ำงเป็นร้ปธรรม เช่นน้ีก็จำำเป็นที่
บริษัทจะตูองหำวิธีเก็บงำำรักษำขูอม้ลจำำนวนมำกไวูเป็นเวลำอย่ำงนูอยสิบปีตำมควำมตูองกำรทำงกฎหมำยอย่ำงหลีกเล่ียงไม่
ไดู แต่กำรเก็บในลักษณะน้ีเป็นระบบที่ชัดเจนอย่้แลูวดูวยกระดำษดังน้ันกำรแปลงใหูอย่ใ้นร้ปของกำรเก็บระยะยำวโดยใชู
อิเล็กทรอนิกส์จึงยังเป็นไปไดูส้งหำกมีกำรวำงแผน ออกแบบ และจัดสรูำงอยำ่งเหมำะสม

ครำวน้ีเมื่อมีขูอม้ลแลูว เก็บงำำรักษำไวูดีแลูวไม่ว่ำระยะสัน้ระยะยำว คำำถำมคือสำมำรถเรียกมำใชูไดูหรือไม่ ดีแค่ไหน 
Slide 15 เหมือนด้หนังสือสอบอย่ำงหนักแต่แลูวเมื่อเขูำหูองสอบก็จำำอะไรไม่ไดูทำำสอบไม่ไดู พอออกจำกหูองสอบก็กลับจำำ
คำำตอบไดูจนแทบจะเสียสติไป เช่นน้ีเรียกว่ำไม่สำมำรถคูนคืนขูอม้ลที่มีอย่้ออกมำใชูไดู นักเรียนนักศึกษำจึงมักมีระบบช่วย
จำำหลำกหลำยเช่น ไก่จิกเด็กตำยบนปำกอ่ำง ซ่ึงหมำยถึงอักษรกลำง ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ เกูำตัวน่ันเอง
ซึ่งกำรจะเรียกใชูขูอม้ลไดูอย่ำงเป็นผลน้ีตูองมีกำรเตรียมกำร กำรออกแบบระบบขูอม้ลไวูอย่ำงเหมำะสมก่อนน่ันเอง อยำ่ง
ตัวอย่ำงอักษรกลำงน้ันก็ตูองมีกำรเตรียมกำร กำรหำคำำพูองเพื่อใหูจดจำำไดูง่ำย กำรท่องจำำคำำกลอนวรรคน้ันไวูอย่ำงเป็น

ระบบ เพรำะไม่ใช่มีเพียงอักษรกลำงเท่ำน้ัน ไม่ใช่ว่ำเอำขูอม้ล
มำสุมๆ กันแลูวเวลำจะใชูจะคูนหำจึงมำหำวิธีที่เหมำะสมซ่ึงอำจ
จะไม่สำมำรถทำำไดูเพรำะขูอม้ลไม่อย่้ในร้ปที่เหมำะสมต่อกำร
สรูำงดัชนีสืบคูน
ขูอม้ลที่มีน้ันจะเป็นประโยชน์ตูองไม่เพียงสำมำรถนำำมำใชูไดู 
แต่ตูองแน่ใจว่ำไดูมำโดยเร็ว ทนัใชูงำน และกำรสืบคูนขูอม้ลมำ
ใชูน้ันตูองครบ ไม่ใช่ไดูมำเพียงส่วนเดียวหรือส่วนนูอย และ
สุดทูำยคือขูอม้ลที่คูนมำไดูเพื่อกำรใชูงำนน้ันตูองตรงกับควำม
ตอูงกำรกำรใชูงำนดูวย ไม่ใช่สักแต่ไปหยิบไปควูำอะไรที่ไม่
เก่ียวขูองมำใหู อย่ำงบำงครัง้ก็เกิดกับผลจำกกำรสืบคูนของ 

Google
เหล่ำน้ีอำจเรียกไดูว่ำปัจจุบันเกิดเป็นศำสตร์ใหม่ที่เร่ิมเป็นที่นิยมอย่ำงมำกคือศำสตร์ดูำนกำรคูนคืนหรือกำรสืบคูน
สำรสนเทศ หรือ Information Retrieval ที่กลำยเป็นศำสตร์ที่มีควำมซับซูอน กระตูุนใหูเกิดควำมนิยมอย่ำงมำกดูวยควำม
สำำเร็จอย่ำงส้งของบริษัท Google ยักษ์ใหญ่แห่งกำรสืบคูน
ส้งข้ึนไปจำกกำรสืบคูนคือกำรใชูประโยชน์ขูอม้ลที่มีอย่ำงพิสดำร ซับซูอน เป็นประโยชน์ต่อกิจกำรอย่ำงส้ง เช่นกำรทำำ
เหมืองขูอม้ล หรือ Data Mining ซ่ึงเป็นกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขูอม้ลที่มีอย่้จำำนวนมำกขององค์กรเพื่อคูน
พบประเด็นใหม่ๆ ที่ไม่คำดคิด เช่นอำจพบว่ำกำรติดเชื้อของโรควัวบูำ เกิดจำกวัวที่ไม่ไดูเกิดจำกกำรผสมเทียม ซ่ึงเกินควำม
คำดหมำยของนักวิจัย เช่นน้ีเป็นตูน
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คำำถำมอีกขูอหน่ึงที่สำำคัญเก่ียวกับธรรมชำติของขูอม้ลซ่ึงตูองคำำนึงถึงในกำรออกแบบระบบขูอม้ลที่ดี คอืขูอม้ลที่ตูองกำรใชู
น้ันตูองกำรเร็วด่วนเพียงใด ขูอม้ลของเมื่อวำนน้ีเร็วพอไหม หรือตูองเป็นของภำยในชัว่โมงน้ี หรือภำยในนำทีน้ี หรือวินำที
น้ีเลยหรือไม่ ซ่ึงเหล่ำน้ีมีผลกระทบอย่ำงส้งต่อกำรไดูมำซ่ึงขูอม้ล
Slide 16 เร่ืองควำมทันสมัยของขูอม้ลที่ตูองกำรใชูน้ันมีผลอย่ำงส้งต่อระบบขูอม้ล โดยเฉพำะในส่วนของกำรไดูมำซ่ึง
ขูอม้ล หำกเป็นขูอม้ลสรุปประจำำเดือน สักวันที่ 20 ค่อยไปตำมก็ยังทัน แต่หำกตูองกำรขูอม้ลที่ทันกำรตลอดทุกนำที ก็ตูอง
มีวิธีในกำรตำมเขูำไปเก็บขูอม้ลตรงจุดที่เกิดขูอม้ลโดยตรง เช่นขูอม้ลจรำจร หำกเป็นรำยงำนข่ำวที่ช่ำงกลูองไปจับมำไดูแลูว
ส่งมอเตอร์ไซค์กลับมำที่หูองส่งก็คงเหมำะกับงำนรำยงำนสรุปกำรจรำจรประจำำวัน แต่หำกตูองกำรใหูผู้ใชูรถใชูถนนใชู
ประโยชน์สำรสนเทศขณะขับรถอย่้ก็ตูองเอำกลูองไปติดไวูตำม
ถนนตำมส่ีแยกตำ่งๆ ดูวยจึงไดูขูอม้ลที่ทันต่อเหตุกำรณ์
สมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ดีนัก อุปกรณ์ไม่ซับซูอนและมีรำคำ
ส้ง ดังน้ันขูอม้ลจึงตูองเดินทำงทำงกำยภำพ เช่นมำเป็น
เอกสำรกระดำษ มำยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีเจำูหนูำที่คอย
ปูอนขูอม้ลเหล่ำน้ันเก็บสะสมไวูเป็นชุด เป็นกะ เรียกว่ำ batch 
ซ่ึงเมื่อมีจำำนวนมำกเพียงพอจึงค่อยใส่เขูำไปประมวลผลใน
ระบบ ในลักษณะน้ีผลลัพธ์หรือรำยงำนที่ไดูจะเป็นสำรสนเทศ
แบบรำยสะดวก เชน่รำยวัน รำยเดือน หรือรำยปี ตัวอย่ำงเช่น
ใบเรียกเก็บเงินคำ่โทรศัพท์ประจำำเดือนหรือใบแจูงดอกเบีย้เงิน
ฝำกทุก 6 เดือน เป็นตูน
ต่อมำเมื่อเทคโนโลยีพัฒนำข้ึน อุปกรณ์ถ้กลง แพร่หลำยมำกข้ึน ทำำใหูสำมำรถนำำจอภำพและแปูนพิมพ์ไปวำงไวูหนูำเจูำ
หนูำที่ พนักงำน และล้กคูำ ใหเูขำเหล่ำน้ันปูอนขูอม้ลที่จำำเป็นและเก่ียวขูองเขูำส้่ระบบไดูโดยตรง สำมำรถประมวลผลและ
ไดูรำยงำนผลลัพธ์ออกมำทันต่อเหตุกำรณ์ รวมถึงอุปกรณ์สมัยใหม่สำมำรถเชื่อมต่อถึงกัน เชน่ระบบชุมสำยโทรศัพท์
สำมำรถเชื่อมโยงส่งขูอม้ลกำรใชูโทรศัพท์แต่ละเคร่ืองตรงเขูำส้่ระบบฐำนขูอม้ลล้กคูำไดู เช่นน้ีล้กคูำสำมำรถเขูำมำที่เว็บไซต์
ของบริษัทโทรศัพท์เพื่อเรียกด้กำรใชูงำนโทรศัพท์ของเขำไดูทันทีหลังจำกใชูโทรศัพทเ์สร็จ ตวัอย่ำงที่เห็นไดูชัดอีกอย่ำงคือ
กำรถอนเงินจำกตู้อัตโนมัติ ATM ซ่ึงระบบตูองรู้ทันทีว่ำมียอดเงินเหลือเท่ำไร ถอนไปแลูวเท่ำไรในวันน้ันและเหลือใหูถอน
ไดูเท่ำไร ลักษณะของขูอม้ลแบบ interactive น้ีทำำใหูมีระบบกำรใชูโทรศัพท์แบบ prepaid หรือเติมเงินไดู เพรำะระบบ
สำรสนเทศมีขูอม้ลที่ทันต่อเหตุกำรณ์ สำมำรถคิดหักเงินที่เติมไวูไปตลอดเวลำที่ใชูโทรศัพท์ไดูทันที
แต่ระบบสำรสนเทศบำงประเภทก็ตูองกำรควำมรวดเร็วในกำรไดูมำซ่ึงขูอม้ลอย่ำงส้ง เช่นกำรควบคุมเคร่ืองส้บสำรเคมีกำำลัง
ส้งที่ตูองไดูขูอม้ลระดับของสำรเคมีในถังเก็บอย่ำงทันทีเพื่อหยุดเคร่ืองส้บหำกสำรเคมีเต็ม

ธรรมชำติของขูอม้ลที่สำำคัญอีกประกำรหน่ึงซ่ึงมักมองขูำมไปคือเก่ียวกับควำมมัน่คงปลอดภัยของขูอม้ล Slide 17 ใครจะใชู
ขูอม้ลไดูบูำงน้ัน อย่ำงแรกคือตูองมีกำรกำำหนดสิทธิก์ำรใชูงำนหรือ usage authorization อย่ำงเป็นร้ปธรรม ไม่เช่นน้ันจะ
เป็นกรณีที่เจูำหนูำที่แกูไขขูอม้ลพรรคกำรเมืองที่เป็นข่ำวไปเมื่อไม่ก่ีปีมำน้ี หรือเจำูของขูอม้ลเขูำไปแกูอำยุตัวเองเพื่อใหู
เกษียณอำยชุูำลง เช่นน้ีอำจเกิดข้ึนไดูหำกไม่มีกำรระบุสิทธิแ์ละควบคุมด้แลกำรใชูสิทธิ ์อย่ำงในตัวอย่ำงน้ีแมูจะเป็นเจูำของ
ขูอม้ลแต่ไม่อำจพลกำรแกูไขขูอม้ลของตนน้ันไดูเอง
ควำมมัน่คงปลอดภัยของขูอม้ลก็เป็นส่ิงสำำคัญ หำกไม่มีระบบและกำรออกแบบที่ดีย่อมเปิดโอกำสใหูผู้ไม่ประสงค์ดีเขูำมำ
ขโมยขูอม้ลหรือทำำลำยเปล่ียนแปลงใหูเกิดควำมเสียหำยไดู ่เช่นกำรแกูไขขูอม้ลกำรเงินในบัญชีธนำคำร ซ่ึงในกรณีน้ีไม่อำจ
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มัน่ใจเต็มที่ไดูในกำรปูองกัน จำำตูองมีวิธีตรวจสอบถึงกำรเปล่ียนแปลงแกูไขโดยไม่มีสิทธิอ์ำำนำจเหล่ำน้ีไดู
นอกจำกน้ันเมื่อขูอม้ลส่วนบุคคลของล้กคูำและผู้คนเขูำไปอย่้ใน
ระบบสำรสนเทศมำกข้ึนเร่ือยๆ ย่อมเกิดปัญหำควำมเป็นส่วนตัว
ของขูอม้ลเหล่ำน้ัน ตัวอย่ำงเช่นกำรที่ผู้เรียนไดูรับจดหมำย
โฆษณำขำยของทำงอีเมลเหล่ำน้ันเน่ืองมำจำกบริษัทที่เก็บขูอม้ล
ส่วนตัวที่ผู้เรียนไปเป็นสมำชิกไดูนำำขูอม้ลเหล่ำน้ันไปขำยหรือ
แจกจ่ำยหรือไม่ปกปูองใหูดีพอ เช่นน้ีจึงเป็นกำรละเมิดสิทธิค์วำม
เป็นส่วนตัวของผู้บริโภค
กำรปกปูองขูอม้ลเหล่ำน้ีไม่อำจทำำในภำยหลังไดูโดยง่ำย จำำตูองมี
กำรคำำนึงและออกแบบ จัดสรูำงเผ่ือไวูตัง้แต่ตูนจึงจะไดูระบบ
ขูอม้ลที่มีควำมน่ำเชื่อถือไดู

ประเด็นสุดทูำยของธรรมชำติของขูอม้ลคือหำกขูอม้ลเกิดควำมเสียหำยจะสำมำรถกู้คืนไดูหรือไม่ Slide 18 ผู้เรียนลอง
นึกถึงสภำพกำรณ์ที่ผู้เรียนตื่นมำไปทำำงำนในตอนเชูำแลูวพบว่ำที่ทำำงำนถ้กม๊อบวำงเพลิงวอดวำยไปหมดเมื่อคืน รวมไปถึง
หูองเซิร์ฟเวอร์และระบบสำรสนเทศทัง้หมดขององค์กร 
สำำหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ต่ำงๆ โปรแกรมและระบบ
เครือข่ำย หำกมีงบประมำณ มีเงินทุนก็สำมำรถจัดซ้ือจัดหำมำ
ทดแทนไดู แต่ขูอม้ลขององค์กรน้ันเป็นสมบัติที่มีคำ่มหำศำล 
หำกเสียหำยไปจะไม่อำจกู้คืนไดูโดยง่ำย อำจตูองใชูเวลำนำนใน
กำรค่อยติดตำมคืนจำกล้กคำู จำกหลักฐำนเอกสำรกระดำษ
ต่ำงๆ ซ่ึงอำจถึงกับไม่สำมำรถทำำไดู เช่นน้ีจะเห็นว่ำหำกขูอม้ล
เกิดควำมเสียหำยจะทดแทนไดูยำกมำก ดังน้ันตูองออกแบบ
ระบบขูอม้ลเผ่ือไวูสำำหรับสภำพกำรณ์ฉุกเฉินยิ่งยวดเหล่ำน้ี
ดูวย
ในศำสตร์ดูำนระบบสำรสนเทศน้ีเรียกว่ำเป็นหลักกำรของควำมต่อเน่ืองไม่ล่มสลำยของธุรกิจ หรือ Business Continuity 
คือธุรกิจตูองสำมำรถดำำเนินต่อไปไดูแมูเมื่อเกิดควำมเสียหำยต่อขูอม้ล

เมื่อเขูำใจธรรมชำติของขูอม้ลแลูว ควรเรียนรู้เก่ียวกับสัจธรรมของขูอม้ล ซ่ึงถึงไดูว่ำเป็นแก่นควำมรู้ที่ตูองใชูกำำกับสติในกำร
วำงแผน กำรออกแบบ และกำรจัดสรูำงระบบขูอม้ล รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนในกำรใชูขูอม้ล และกำรบำำรุงรักษำขูอม้ลใหูอย่้
ในสภำพพรูอมใชูงำนไดูเสมอ
สัจธรรมพื้นฐำนของขูอม้ลใน Slide 19 คลูำยกับของศำสนำพุทธที่ใชูยึดเหน่ียวจิตใจ น่ันคือกฎแห่งกรรม หมำยถึงทำำส่ิงใด
ไวูย่อมไดูผลน้ันกลับคืน ดังน้ันหลักของขูอม้ลคือ "ปูอนขยะ ไดูขยะ" หรือ Garbage In – Garbage Out เมื่อปล่อยใหู
ขูอม้ลที่ไม่ถ้กตูองเขูำไปส้่ระบบ หรือ "ปูอนขยะ" ก็จะไดูผลลัพธ์ที่ไม่ถ้กตูองคืนมำ หรือ "ไดูขยะ" น่ันเอง ตัวอย่ำงเช่นหำก
ขูอม้ลกำรสมัครสอบเขูำอุดมศึกษำหรือที่เรียกว่ำระบบ Admission ไม่ถ้กตูอง ผลที่ไดูคือนักเรียนจะเสียสิทธิใ์นกำรเขูำ
สถำบันที่ตนตูองกำร เช่นน้ีเป็นตูน
จะพบว่ำขูอม้ล Admission น้ันสำมำรถมีจุดที่จะผิดพลำดไดูมำกมำยตลอดเสูนทำงของขูอม้ล เชน่ผิดตัง้แต่รหัสเลขประจำำ
ตัวประชำชน 13 หลัก เลขน้ีถ้กกำำหนดใหูตัง้แตเ่ด็กถ้กแจูงเกิดแลูว เพียงแตใ่นขณะน้ันยังไม่มีบัตรประชำชน แต่ถูำด้ใน
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ทะเบียนบูำนจะพบเลข 13 หลักน้ี ดังน้ันผู้ปกครองมักสับสนเมื่อนำำบุตรเขูำเรียนอนุบำลหรือประถม เพรำะตูองกรอกเลข 
13 หลักน้ีจึงเผลอกรอกของตัวผู้ปกครองเองลงไป ดังน้ันเมื่อตูองกำรใชูสอบเขูำมหำวิทยำลัย ขูอม้ลที่ผิดพลำดที่แฝงตัวอย่้
ในระบบน้ีจึงสำำแดงฤทธิเ์ดชออกมำทำำใหูนักเรียนพลำดโอกำสในกำรเขูำศึกษำต่อไดูเพรำะขูอม้ลไม่ถ้กตูอง ดังน้ันระบบ
สำรสนเทศอย่ำง Admission จึงตูองมีกระบวนวิธีและขัน้ตอนที่จะขัดเกลำตรวจสอบใหูแน่ใจว่ำขูอม้ลที่เขูำมำส้่ระบบและที่
อย่้ในระบบในทุกขัน้ตอนน้ันไม่มีกำรผิดพลำดหรือผิดเพีย้นไปเป็นอันขำด ซ่ึงเป็นส่วนที่ยุ่งยำกที่สุดของระบบงำน 
Admission ของไทยทีเดียว
นอกจำกเลขรหัส 13 หลักซ่ึงไม่น่ำจะผิดแลูว ชื่อและสกุลของนักเรียนก็ผิดพลำดไดู นับแต่สะกดผิด อำจใส่คำำนำำหนูำเขูำไป

เช่น "นำยขวัญ" ซ่ึงอำจหมำยถึง ดช. นำยขวัญ หรือเป็น นำย 
ขวัญ รวมถึงยุคน้ีมีกำรเปล่ียนชื่อและนำมสกุลกันดูวย
วัตถุประสงค์ต่ำงๆ กัน ชื่อและรหัสโรงเรียนก็เป็นขูอม้ลที่ผิด
พลำดมำกเช่นกัน นักเรียนน้ันเมื่อเรียนในโรงเรียนมำหกปีหรือ
สิบสองปี ชื่อโรงเรียนน้ันก็ซึมซำบอย่้แลูวในสำยเลือด รู้ดีว่ำ "น่ี
โรงเรียนฉัน" หลับตำเดินไปโรงเรียนยังไดู แต่กลับสะกดชื่อ
โรงเรียนไม่ถ้กหรือเรียกชื่อไม่ครบ รหัสประจำำโรงเรียนยิ่งไม่ตูอง
พ้ดถึง แมูมีรำยกำรเทียบใหูก็ยังคัดลอกมำกรอกผิด เป็นตูน หรือ
คะแนนสอบ ทัง้ที่เป็นผลกำรเรียนจำกมัธยม หรือเป็นคะแนนที่
ไดูจำกกำรตรวจขูอสอบวัดควำมรู้ต่ำงๆ มีจุดที่อำจผิดพลำดไดู

มำกมำย ดังน้ันระบบขูอม้ลตูองมีสถำปัตยกรรม มีภำพรวม มีกำรวำงแผนและกำรออกแบบที่เหมำะสม
โดยปกติโรงเรียนทุกแห่งจะสอนนักเรียนใหูหัดเอำเลขสองตัวมำบวกกัน แต่ไม่มีหลักส้ตรใดที่สอนใหูสงสัยว่ำเลขสองตัวที่
เป็นโจทย์น้ันมำไดูอย่ำงไร ถ้กตูองหรือไม่ น่ันคือกำรศึกษำสอนใหูเรำรับว่ำขูอม้ลที่ไดูรับฟังมำน้ันถ้กตูองเสมอ จะเป็นดูวย
ว่ำผู้ใหญ่บอกมำ มำจำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือระดับชำติ หรือฝรัง่ใหูมำ เช่นน้ีเป็นแนวทำงสถำปัตยกรรมขูอม้ลที่ผิดในขัน้
พื้นฐำนทเีดียว

ดังที่ไดูกล่ำวมำทัง้หมดจะเห็นว่ำขูอม้ลน้ันมีควำมสำำคัญยิ่งยวดสำำหรับระบบสำรสนเทศ โดยทัว่ไปจะมองขูำมกันในขณะที่
ออกแบบและจัดทำำระบบสำรสนเทศ แต่ขูอม้ลน้ัน Slide 20 ถือไดูว่ำเป็นโครงสรูำงพื้นฐำน คอื infrastructure ไดูแบบ
หน่ึง เปรียบเสมือนเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ำย ระบบปรับอำกำศ ตู้อุปกรณ์ และทัง้ยังมีควำมสำำคัญมำกกว่ำดูวยเพรำะจะปล่อยใหู
เสียหำยไม่ไดูเป็นอันขำด ในสมัยก่อนนิยมมองว่ำซ้ือเคร่ือง 
เขียนโปรแกรม แลูวค่อยหำขูอม้ลมำบรรจุ แต่ในปัจจุบันน้ัน
ขูอม้ลที่ซับซูอนอำจตูองใชูกำรพินิจพิจำรณำ กำรเตรียมกำร 
กำรหำขูอม้ล กำรปูอนขูอม้ลเขูำ เตรียมไวูตัง้แต่ก่อนที่จะเร่ิม
ซ้ือเคร่ืองหรือเขียนโปรแกรมเสียอีก โครงกำรสรูำงระบบ
สำรสนเทศส่วนมำกน้ันไม่สำำเร็จเพรำะกำรเขียนโปรแกรมไดู
ไม่ทันกำร แต่ที่กระท่อนกระแท่นน้ันเพรำะมีระบบขูอม้ลที่ไม่ดี
พอน่ันเอง
ยกตัวอย่ำงบริกำรสืบคูนขูอม้ลของบริษัท Google จะเห็นว่ำ
หำกเป็นเมื่อสิบหรือยี่สิบปีก่อน บริกำรน้ีไม่มีวันจะไดูรับควำม
นิยมเลย เพรำะในสมัยน้ันอินเตอร์เน็ตและเว็บยังไม่แพร่หลำย ดังน้ันก็ไม่มีขูอม้ลใหู Google ไปรวมรวมมำหรือเรียกว่ำ 
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crawl คือคืบคลำนไปตำมเว็บไซต์ตำ่งๆ แลูวเอำมำทำำดัชนีหรือ index เอำไวูใหูสืบคูนไดู ดังน้ันอำจมองไดูว่ำเมื่อ
อินเตอร์เน็ตแพร่กระจำยไปมำกข้ึน ขูอม้ลหลำกหลำยมหำศำลที่ผู้คนขนปูอนเขูำไปน้ันกลำยเป็นโครงสรูำงพื้นฐำนอัน
สำำคัญที่ทำำใหูบริษัทอย่ำง Google สำมำรถจุ่มกิจกำรของตนลงไปแลูวตักตวงเอำของที่เป็นประโยชน์ข้ึนมำคูำขำยไดู หำก
พิจำรณำใหูดี เหมือนผู้คนต่ำงก็เป็นเจูำของขูอม้ลที่ Google สืบคูนมำไดู และเรำต่ำงก็เป็นล้กคำูที่มำบริโภคขูอม้ลของเรำ
กันเองโดยที่มี Google เป็น "นำยหนูำ" ในกำรแลกเปล่ียนขูอม้ลผ่ำนระบบสืบคูนของบริษัทน่ันเอง
ดังน้ันหำกเปรียบขูอม้ลของโลกที่ระดมกันใส่เขูำไปในอินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทะเลขูอม้ลที่เป็นรำกฐำนหรือโครงสรูำงพื้น
ฐำนใหู Google ตกัตวงไปใชู ก็เหมือนกับนำ้ำประปำที่เป็นโครงสรูำงพื้นฐำนใหูรูำนกำแฟต่อท่อไปเปิดนำ้ำชงกำแฟขำยน่ันเอง

ดังน้ันกำรที่จะมีโครงสรูำงพื้นฐำนทำงขูอม้ลที่ดี จำำตูองมีขูอม้ลที่ดีดูวย ขูอม้ลจะดีไดูน้ันมีคุณสมบัติสำำคัญสำมประกำรดูวย
กัน ตำม Slide 21 คือ "ถ้กตูอง" “ครบถูวน" และ "รวดเร็ว" สัจธรรมสำมประกำรเก่ียวกับขูอม้ลน้ีสำำคัญมำก โดยคำำว่ำ 
"ถ้กตูอง" น้ันพื้นฐำนคือ accuracy คอืตรงกับควำมเป็นจริง แต่แค่น้ีไม่เพียงพอ ตูองคำำนึงถึง consistency เพรำะหำก
ขูอม้ลหลำยชิน้ที่เก่ียวเน่ืองกัน แต่ละชิน้ถ้กตูองแต่รวมกันแลูวไม่ถ้กตูองเช่นน้ีก็ไม่ไดู เช่นชื่อของล้กคูำ ในบัญชีหน่ึงเป็น
อย่ำงหน่ึง แต่ในอีกบัญชีเป็นอีกอย่ำงหน่ึงเพรำะล้กคูำเปล่ียนชื่อ

คำว่ำ "ครบถูวน" น้ันมำจำก completeness คือแมูว่ำขูอม้ลที่มีอย่้
ในระบบจะถ้กตูอง แต่ไม่ครบถูวน ก็ไม่อำจเกิดประโยชน์ในภำพ
รวมแก่องค์กรไดู เพรำะอำจเป็นขูอม้ลที่ไดูมำจำกระบบงำนย่อยแต่
ไม่เพียงพอสำำหรับที่จะใชูในระบบงำนอ่ืนหรือระบบงำนในอนำคตไดู 
ซ่ึงควำมครบถูวนของขูอม้ลน้ียังเป็นปัญหำใหญ่ขององค์กรโดย
ทัว่ไปเพรำะกำรสรูำงระบบสำรสนเทศมักเกิดจำกควำมตูองกำร
ระบบงำนหรือบริกำรหรือกำรตอบคำำถำมควำมตูองกำรต่ำงๆ ของ
องค์กร ขูอม้ลที่รวบรวมมำจึงมักเป็นเร่ืองเฉพำะกิจ ไม่ไดูมองระบบ
ขูอม้ลในภำพรวมขององค์กร เมื่อระบบสำรสนเทศขององค์กร
พัฒนำเติบโตไปเร่ือยๆ จะพบถึงกำรขำดแคลนหรือควำมไม่ครบถูวน

ของขูอม้ลน้ีมำกข้ึนเร่ือยๆ เพรำะไม่ไดูวำงแผนออกแบบเผ่ือไวู
ในส่วนของคำำว่ำ "รวดเร็ว" น้ัน แบ่งไดูเป็นสำมหลักกำรคือ in time หมำยถึงขูอม้ลที่ตูองนำำมำใชูน้ันตูองมีใหูใชู ไม่ใช่เมื่อ
จะใชคู่อยไปหำมำ ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นจุดอ่อนที่สำำคัญของระบบสำรสนเทศทัว่ไปที่เมื่อมีควำมตูองกำรแลูวตูองรอฝ่ำยไอทพีัฒนำ
ระบบหำขูอม้ล ฯลฯ สักสำมเดือนหรือหกเดือนเสียก่อน จึงไม่ทันต่อควำมตูองกำรกำรใชูงำน โดยเฉพำะในโลกของกำร
แข่งขันอย่ำงส้งเช่นน้ี ขูอม้ลที่ไดูมำเพื่อใชูก็ตูองทันต่อเหตุกำรณ์ หรือ up to date ไม่ใช่ขูอม้ลคูำงเก่ำ แต่ควรส่องสะทูอน
ถึงควำมเป็นไปขององค์กรในปัจจุบันไดูเป็นอย่ำงดี ตัวอย่ำงคือกำรเขูำไปด้สถิติตำ่งๆ ของประเทศไทย จะเห็นว่ำมีหน่วยงำน
เผยแพร่อย่้มำกมำยแต่มักเป็นขูอม้ลของเมื่อสำมปีหรือหูำปีที่แลูว อยำกไดูขูอม้ลของปีน้ีตูองทำำเร่ืองทำำหนังสือไปขอ เช่นน้ี
จะมีขูอม้ลข้ึนเว็บไซต์ขององค์กรไปทำำไม
นอกจำกน้ันยังมีประเด็นเร่ือง real-time อีกดูวย คือหมำยถึงขูอม้ลน้ันตูองใชเูด๋ียวน้ัน ตูองเป็นขูอม้ลล่ำสุด "ทันกำล" เช่น
ขูอม้ลที่ตูองใชใูนกำรหักเงินกำรใชูมือถือแบบ prepaid หรือเติมเงินเพรำะเป็นระบบที่หักเงินค่ำใชูจำ่ยที่ไดูจ่ำยไวูแลูวไปตำม
เวลำที่โทรศัพทค์ุยกัน ระบบทันกำลเหล่ำน้ีเร่ิมมีบทบำทมำกข้ึนในระยะหลังเน่ืองจำกพัฒนำกำรของกำรนำำระบบสำรสนเทศ
มำใชูใหูบริกำรที่ทันสมัยภำยใตูสภำพกำรณ์แข่งขันที่ส้ง

ควำมถ้กตูองของขูอม้ลน้ันถือไดูว่ำเป็นปัจจัยแรกที่ตูองคำำนึงถึงเพรำะเก่ียวพันกับสัจธรรมของกำร "ปูอนขยะ ไดูขยะ" 
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โดยตรง โดยแบ่งออกเป็นสำมประเด็นดูวยกัน Slide 22 กล่ำวคือ ขูอม้ลตูองมีค่ำที่ตรงกับควำมเป็นจริงเช่นหำกระบบระบุ
อำยุของล้กคูำเป็นตัวเลขลงไป เช่นน้ีอำยุของล้กคูำจะไม่เปล่ียนแปลงไปตำมเวลำตำมปีที่ผ่ำนไป
ในประเด็นที่สองเก่ียวกับกลุ่มของขูอม้ลซ่ึงควรตูองสัมพันธ์กัน ไม่เกิดกำรเขย่งหรือแปลกแยกไป เช่นในเร่ืองอำยุ หำกเป็น
ดังตัวอย่ำงที่แลูว อำยุที่เป็นตัวเลขจะไม่สอดคลูองกับวันเดือนปี
เกิดของล้กคูำเมื่อเวลำผ่ำนไป อีกตัวอย่ำงหน่ึงคือกำรระบุรหัส
ไปรษณีย์ไม่สอดคลูองกับจังหวัดของที่อย่้ ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรปูอน
ขูอม้ลที่ผิดพลำดของล้กคำูเพรำะไปจำำรหัสไปรษณีย์ของภ้มิลำำเนำ
เดิมจนเคยตัว นำำมำกรอกร่วมกับจังหวัดที่อำศัยอย่้ในปัจจุบัน เช่น
น้ีระบบขูอม้ลที่ดีควรมีกำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์เหล่ำน้ีซ่ึงทำำไดู
ไม่ยำกนัก
ส่วนประเด็นที่สำมคือขูอม้ลในระบบที่ซับซูอนมักมีหลำยสำำเนำ 
จะดูวยเป็นระบบย่อยที่ตำ่งก็มีขูอม้ลของตนเองซ่ึงอำจมีส่วนที่ไป
ทับซูอนเหล่ือมกับขูอม้ลของระบบย่อยอ่ืน หรืออำจเป็นกำรสำำรอง
ขูอม้ลไวูใชูในกรณีฉุกเฉินเกิดควำมเสียหำยกับขูอม้ลหลัก หรืออำจเป็นกำรสำำเนำขูอม้ลหลำยชุดแลูวกระจำยไปอย่้ตำมที่
ต่ำงๆ เพื่อใหูเกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใชูขูอม้ล แต่ไม่ว่ำจะดูวยเหตุผลใด สำำเนำทุกชุดของขูอม้ลชิน้เดียวกัน เช่นชื่อ 
นำมสกุล และที่อย่้ของล้กคูำผู้หน่ึงของธนำคำร ตูองถ้กตูองตรงกันในทุกบัญชทีี่ล้กคูำผู้น้ันเปิดไวูกับธนำคำร หรือใน
สัญญำกู้ยืมต่ำงๆ ที่ทำำข้ึนกับธนำคำร เร่ืองน้ียำกและซับซูอนมำกสำำหรับระบบที่ไม่มีกำรวำงแผนและออกแบบมำเป็นอย่ำง
ดี ระบบที่ประกอบดูวยระบบงำนย่อยมำกมำย จะเกิดปัญหำควำมไม่ถ้กตูองตรงกันของขูอม้ลที่มีหลำยสำำเนำน้ีเป็นอย่ำงมำก

เพื่อใหูเขูำใจถึงประเด็นเก่ียวเน่ืองกับควำมถ้กตูองของขูอม้ล 
ใหูผู้เรียนพิจำรณำกรณีศึกษำใน Slide 23 จะพบว่ำในแต่ละปี 
ระบบ Admission สำำหรับรับนักศึกษำเขูำมหำวิทยำลัย จะมีผู้
สมัครที่กรอกชื่อหรือนำมสกุลผิดกว่ำแสนรำย และในบรรดำก
ระดำษคำำตอบกว่ำสองลูำนใบในแต่ละปีน้ัน จะมีกำรใชูดินสอ
ฝนเลขประจำำสอบผิดประมำณหูำพันถึงหมื่นคนทุกปี
หำกเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ไดูจำกกำรสำำรวจต่ำงๆ เช่นควำม
นิยมในตัวนำยกรัฐมนตรีที่ปรำกฏใหูเห็นตำมผลกำรสำำรวจ
หรือโพลต่ำงๆ จะพบว่ำตัวเลขเหล่ำน้ันเป็นค่ำโดยประมำณทัง้
สิน้ แต่ในขูอม้ลกำรสมัครเขูำสถำบันอุดมศึกษำน้ันจะผิดไม่ไดู

แมูแต่คนเดียว เพรำะหมำยถึงอนำคตของคนทัง้คนที่จะพลำดโอกำสเขูำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย น่ันคือ ขูอม้ลผิดพลำด
เท่ำกับนักเรียนเสียอนำคตทีเดียว แน่นอนว่ำอำจเห็นว่ำนักเรียนควรมีควำมรอบคอบและระมัดระวังมำกกว่ำน้ี แต่เมื่ออย่้ใน
สนำมสอบ นักเรียนบำงคนจะตื่นเตูนอย่ำงมำก บำงคนไม่ไดูกรอกเลขประจำำตัวสอบเลย มำรู้ตัวอีกทีก็เมื่อออกจำกหูอง
สอบแลูว เป็นตูน ดังน้ันระบบขูอม้ลที่ดีควรเผ่ือในประเด็นเหล่ำน้ีและหำทำงเอ้ืออำำนวยใหูกำรนำำขูอม้ลเขูำน้ันกระทำำไดู
อย่ำงถ้กตูองมำกข้ึน เช่นมีบัตรประจำำตัวผู้สอบซ่ึงมี barcode และมีระบบอ่ำนเขูำโดยอัตโนมัติ เป็นตูน
ปัญหำใหญ่สองประกำรเก่ียวเน่ืองกับควำมถ้กตูองของขูอม้ลคือ ประกำรแรกจะสำมำรถทำำใหูขูอม้ลที่นำำเขูำส้่ระบบน้ันถ้ก
ตูองไดูอย่ำงไร และประกำรที่สองคือถูำขูอม้ลที่เขูำส้่ระบบมำแลูวเกิดไม่ถ้กตูองจะทรำบไหมและจะทำำอย่ำงไร
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ในส่วนที่เก่ียวกับควำมครบถูวนน้ัน เป็นคุณสมบัติที่สำำคัญสำำหรับขูอม้ลที่ดีของระบบสำรสนเทศขนำดใหญ่ Slide 24 
ระบบเหล่ำน้ีมักมีระบบงำนย่อยมำกมำย แต่ละระบบถือกำำเนิดในเวลำและสภำวะของควำมตูองกำรที่แตกต่ำงกัน จึงมักมี
ควำมตูองกำรในดูำนขูอม้ลที่หลำกหลำย แต่ละระบบจะขวนขวำยหำขูอม้ลเฉพำะในส่วนที่ระบบงำนย่อยน้ันตูองกำรเท่ำน้ัน 
แต่สำำหรับองค์กรแลูว ตูองมีขูอม้ลที่ครบถูวน จะเอนเอียงไปสนองควำมตูองกำรของระบบงำนใดไม่ไดู แตตู่องสำมำรถ
สนองตอบทุกระบบงำนทัง้ที่มีอย่้และอำจมีข้ึนในอนำคตไดู
ดูวย จงึจะเรียกว่ำระบบขูอม้ลน้ันมีควำมครบถูวน แน่นอนว่ำ
ไม่จำำเป็นที่บริษัทจะตูองรู้ทุกอย่ำงเก่ียวกับล้กคูำของตน เช่น
บริษัทโทรศัพท์ไม่จำำเป็นตูองรู้เก่ียวกับประวัติกำรรักษำ
พยำบำลของล้กคูำ แต่ตูองรู้มำเพียงพอเพื่อสนองตอบงำนของ
ธุรกิจไดูครบถูวนสมบ้รณ์โดยเต็มกำำลังควำมสำมำรถที่จะจัด
เตรียมหำไวูไดู ตัวอย่ำงคือระบบกักกันโรคอำจตูองกำร
ประวัติกำรแพูยำของผู้ป่วย แต่ไม่ตูองกำรเลขสวัสดิกำรกำร
รักษำพยำบำล ในขณะที่ระบบสวัสดิกำรผู้ป่วยมีควำมตูองกำร
ที่สลับกัน เช่นน้ีเป็นตูน ดังน้ันจึงเป็นหนูำที่ของผู้ออกแบบ
ระบบขูอม้ลใหเูป็นโครงสรูำงพื้นฐำนที่ตูองจัดใหูมทีัง้ขูอม้ลกำรแพูยำและขูอม้ลสวัสดิกำรของผู้ป่วยไปในครำวเดียวกัน ไมใ่ช่
ค่อยๆ หำไปทีละเล็กละนูอย เพรำะในกำรสัมภำษณ์หรือกำรเก็บขูอม้ลผู้ป่วยน้ันอำจกระทำำไดูเพียงหนเดียวก่อนที่ผู้ป่วยจะ
หมดสติ ดังน้ันควรเก็บขูอม้ลที่องค์กรคิดว่ำน่ำจะเป็นประโยชน์กับกิจกรรมขององค์กรในทุกภำคส่วนใหูมำกและครบถูวน
ที่สุดในครำวเดียว
หำกไม่มีสถำปัตยกรรม กำรวำงแผนและออกแบบระบบขูอม้ลอย่ำงดี จะทำำใหูแต่ละระบบงำนย่อยไปขวนขวำยหำขูอม้ล
กันเอง และทำำใหูขูอม้ลที่องค์กรตูองกำรใชูไม่ครบถูวน และเกิดควำมซำำ้ซูอนในขูอม้ลของแต่ละระบบงำนย่อยอย่ำงมำก 
รวมถึงขูอม้ลไม่ถ้กตูองเพรำะมีหลำยสำำเนำ แยกกันด้แล

Slide 25 สำำหรับกรณีศึกษำเก่ียวกับควำมครบถูวนของขูอม้ล จะใหูผู้เรียนพิจำรณำระบบงำนย่อยที่ควำมตูองกำรทำงขูอม้ล
ค่อยๆ เพิ่มพ้นข้ึนทีละเล็กละนูอย ก่อควำมรำำคำญ ควำมวุ่นวำย ควำมล่ำชูำ ในกำรปฏิบัติงำนกำรเก็บขูอม้ลและกำรพัฒนำ
ระบบงำนย่อยเหล่ำน้ัน กรณีศึกษำน้ียกตัวอย่ำงที่เรียบง่ำยมำกๆ เพื่อควำมเขูำใจ เชน่ระบบบริหำรกำรศึกษำของโรงเรียน

แห่งหน่ึง ตูองกำรวิเครำะห์ถึงประเด็นโภชนำกำรของนักเรียน 
จึงตูองเก็บควำมส้งเฉล่ียของนักเรียนในชัน้เป็นประจำำ ดังน้ัน
ขูอม้ลที่ตูองกำรจึงเป็นควำมส้งของนักเรียนแต่ละคน
ครำวน้ีทำงกระทรวงแนะนำำว่ำโภชนำกำรน้ันตูองแยกเป็นชำย
กับหญิงเพรำะพัฒนำกำรในวัยเจริญพันธุ์น้ันแตกต่ำงกันใน
เพศทัง้สอง เช่นน้ีระบบสำรสนเทศก็ตูองกำรขูอม้ลเก่ียวกับ
เพศของนักเรียนแต่ละคนดูวย
แต่เมื่อโภชนำกำรน้ันข้ึนกับทูองถ่ิน เพรำะอำหำรที่มคีุณค่ำใน
แต่ละหมวดน้ันมีทำงเลือกมำกหลำย บำงชนิดก็หำไดูในทูอง
ถ่ินน้ัน บำงชนิดหำไม่ไดูก็สำมำรถใชูอำหำรที่ทดแทนกันไดู 

เช่นน้ีก็ตูองหำค่ำเฉล่ียควำมส้งตำมภ้มิลำำเนำ ก็ตูองกำรขูอม้ลที่อย่้ของนักเรียนแต่ละคนดูวย
จะเห็นว่ำกำรค่อยๆ เก็บขูอม้ลในลักษณะน้ีย่อมเป็นควำมยุ่งยำกลำำบำก รวมทัง้ทำำใหเูกิดควำมล่ำชูำในกำรขยับควำม
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ตูองกำรจำกแบบที่หน่ึงไปสองไปสำม ทำำใหูกำรพัฒนำระบบงำนน้ันยุ่งยำกซับซูอน เสียเวลำ และอำจเกิดควำมผิดพลำดไดู
ง่ำย
กำรพิจำรณำว่ำขูอม้ลใดจะเป็นประโยชน์แก่ระบบงำนย่อยใด รวมไปถึงควำมตูองกำรในอนำคตน้ัน เป็นเร่ืองที่ยำกมำก จำำ
ตูองผ่ำนกำรพินิจพิเครำะห์อย่ำงละเอียดโดยบุคลำกรที่เขูำใจธรรมชำติและควำมตูองกำรขององค์กรหรือธุรกิจน้ันเป็นอย่ำงดี 
อย่ำปล่อยใหูเป็นหนูำที่ของนักคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขำด และเมื่อมีขูอม้ลเก็บเตรียมเผ่ือไวูแลูว กำรพัฒนำระบบงำนย่อยตำม
ควำมตูองกำรที่เพิ่มข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไป ย่อมจะทำำไดูสะดวกและรวดเร็ว

กรณีศึกษำอีกตัวหน่ึงเก่ียวขูองกับควำมครบถูวนของขูอม้ลคือ
กำรที่ผู้ป่วยเปล่ียนชื่อหรือนำมสกุล ซ่ึงเป็นเร่ืองที่กระทำำกัน
โดยทัว่ไปโดยเฉพำะผู้ป่วยในต่ำงจังหวัดที่ถือโชคลำงว่ำหำก
เปล่ียนชื่อแลูวจะช่วยใหูพูนจำกควำมเจ็บป่วยไดู Slide 26 
ลักษณะกำรเช่นน้ีหำกผู้ป่วยเปล่ียนชื่อกลำงคัน ประวัติของเขำ
ในปีที่แลูวจะไม่อำจมำกระทบกับประวัติของเขำในปีน้ีไดูเพรำะ
ชื่อไม่ตรงกัน เช่นน้ีจะตูองมีวิธีกำรในกำรติดตำมไดูว่ำมีกำร
เปล่ียนชื่อ จำำตูองเก็บชื่อไวูทัง้ของเดิมและของใหม่ โดยเฉพำะ
เมื่อกำรเปล่ียนแปลงขูอม้ลที่เป็นดิจิตัลในฐำนขูอม้ลของระบบ
จะเป็นกำรเปล่ียนแปลงที่ไม่ทิง้ร่องรอยใดๆ ไวูเลย ดังน้ันผู้
ออกแบบระบบขูอม้ลตูองสรูำงระบบที่จะทำำใหูเกิดกำรทิง้ร่องรอยเอำไวู

คุณสมบัติที่สำำคัญอีกประกำรหน่ึงของขูอม้ลที่ดีน้ันคือตูองมี
ควำมรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์หรือควำมตูองกำรใชูงำน Slide 
27 ขูอม้ลน้ันตูอง in time คอืหมำยถึงมีใหใูชูเมื่อตูองกำรใชู
งำน ซ่ึงไม่จำำเป็นว่ำขูอม้ลตูองมีใหูใชเูสมอแมูเมื่อยังไม่ตูองกำร
ใชูงำน เพรำะกำรทำำใหูขูอม้ลมีใชูเสมอน้ันอำจเป็นค่ำใชูจ่ำยที่
ส้งสำำหรับระบบงำน แต่ถูำตูองกำรใชูตูองมใีชู
ขูอม้ลน้ันแมูจะมีใหูใชูเมื่อตูองกำรใชู แต่อำจเป็นขูอม้ลเก่ำเก็บ 
ไม่ทันสมัย บำงระบบงำนอำจไม่เขูมงวดกับประเด็นน้ี แต่กำรที่
ขูอม้ล up to date คอืทันสมัยอย่้ตลอดน้ันจะทำำใหูเกิดกำรใชู
ประโยชน์ที่ซับซูอนและเอ้ืออำำนวยกิจกรรมขององค์กรไดูเป็น

อย่ำงมำก เช่น ยอดเงินในบัญชีที่จะถอนจำก ATM ซ่ึงตูองเป็นยอดล่ำสุดเสมอ ไม่เช่นน้ันจะทำำใหูเกิดผิดพลำดในกำรใหู
บริกำรไดู
ในบำงระบบอำจตูองกำรขูอม้ลที่ทันสมัยระดับที่เขูมงวดมำก เพรำะเป็นระบบที่ดำำเนินกำรตอบสนองต่อสภำพทำงกำยภำพ
รอบตัว ระบบแบบ real time หรือระบบทันกำลน้ี ตวัอย่ำงไดูแก่ ระบบส้บสำรเคมเีขูำส้่ถังในโรงงำนอุตสำหกรรม เช่นน้ีจำำ
ตูองไดูขูอม้ลเป็นระดับของสำรเคมีในถัง ขูอม้ลน้ีตูองรวดเร็วมำก เพรำะหำกชูำ สำรเคมีเต็มถังแลูวแต่ขูอม้ลใหม่ยังไม่มำ 
เคร่ืองส้บสำรเคมีน้ันอำจหยุดไม่ทันทำำใหูสำรเคมีลูนถังเกิดเป็นอันตรำยไดู
ตัวอย่ำงอีกอันหน่ึงที่ทำำใหูระบบสำรสนเทศมีบทบำทสำำคัญอย่ำงมำกในสังคมคือกำรนำำระบบเหล่ำน้ีไปใชูควบคุมเคร่ืองยนต์
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กลไกที่ซับซูอน เช่นกำรควบคุมกำรจุดระเบิดในเคร่ืองยนต์สันดำปภำยในของรถยนต์ เพื่อใหเูกิดอัตรำเร่งที่เหมำะสมและ
ประหยัดนำ้ำมัน เช่นน้ีระบบสำรสนเทศหรือในที่น้ีคือระบบควบคุมกำรทำำงำนของเคร่ืองยนต์ ตูองไดูขูอม้ลเก่ียวกับมุมกำร
จุดระเบิดและควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ รวมถึงขูอม้ลต่ำงๆ เก่ียวกับกำรใชูเคร่ืองยนต์และรถยนต์อีกมำกมำย ในเวลำอันสัน้ 
ระดับเป็นหน่ึงส่วนพันของวินำที เพื่อใหูระบบสำมำรถคำำนวณองศำกำรจุดระเบิดที่เหมำะสมส่งคืนกลับไปใหูกับเคร่ืองยนต์
ไดูทันเวลำ ซ่ึงกำรควบคุมเคร่ืองยนต์กลไกที่ซับซูอนน้ีนำำไปใชูในระบบต่ำงๆ มำกมำยสุดจะจำรนัย เช่นควบคุมลิฟต์ไป
จนถึงยำนอวกำศ เคร่ืองบินรบสมัยใหม่น้ันไม่อำจบินไดูโดยไม่มีระบบสำรสนเทศคอยช่วยในกำรควบคุมกำรบินหรือ
เคร่ืองยนต์กลไกในเคร่ืองบินไดูเลย

สถำปัตยกรรมของระบบขูอม้ลที่ซับซูอนน้ันประกอบดูวย 3 หลักกำรที่สำำคัญ Slide 28 คือมำตรฐำน กำรผนวกรวม และ
กำรใชูขูอม้ลร่วมกัน
ตูองขอยำำ้ต่อผู้เรียนอย่้เสมอว่ำ ระบบขูอม้ลที่ดีน้ันตูองมีกำรวำง
สถำปัตยกรรมหรือภำพรวมที่ชัดเจน เป็นลำยลักษณ์อักษร 
และมีกำรออกแบบระบบใหูครอบคลุมทัง้สำมประเด็นเหล่ำน้ี ไม่
เช่นน้ันจะเกิดปัญหำยุ่งยำกตำมมำเมื่อนำำระบบขูอม้ลน้ันไปใชู
ประโยชน์อย่ำงกวูำงขวำงครอบคลุมองค์กรและปฏิบัติใชูในระยะ
ยำว และในทำงตรงกันขูำม หำกไม่มีกำรนำำระบบขูอม้ลที่เหมำะ
สมมำบังคับใชูกับทัง้องค์กร ปล่อยใหูมีกำรดำำเนินกำรสรูำง
ระบบงำนย่อยของฝ่ำยต่ำงๆ ขององค์กรกันไปอย่ำงเป็นอิสระ 
เป็นเอกเทศ ควำมตูองกำรขององค์กรในภำพรวมและในระยะ
ยำวจะเกิดปัญหำขลุกขลัก ระบบสำรสนเทศที่เป็นเอกเทศในทำงขูอม้ลในลักษณะที่กระจัดกระจำยเหล่ำน้ัน จะไม่อำจสนอง
ตอบควำมตูองกำรขององค์กรไดูอย่ำงดีหรือทันท่วงที

องค์ประกอบแรกของสถำปัตยกรรมขูอม้ลน้ันคือมำตรฐำนขูอม้ล หรือ Data Standardization ตำม Slide 29 ซ่ึงในสมัย
ก่อนที่เทคโนโลยีและควำมเขูำใจของเรำเก่ียวกับระบบสำรสนเทศยังเยำว์อย่้ ระบบงำนย่อยต่ำงๆ จะแยกกันเป็นเอกเทศ 
ต่ำงฝ่ำยต่ำงดำำเนินกำรออกแบบ จัดทำำ และด้แลใชูงำนแยกกันไป ดังน้ันขูอม้ลที่เป็นไปในทำำนองเดียวกัน อยำ่งเช่นรหัส
นิสิตนักศึกษำกลับมีกำรแยกเป็นปริญญำตรีกับปริญญำบัณฑิต คือ โทและเอก เน่ืองจำกอย่้ภำยใตูควำมรับผิดชอบของ
คนละฝ่ำยในมหำวิทยำลัยโดยทัว่ไปโดยเฉพำะในมหำวิทยำลัยขนำดใหญ่ ทำำใหูกำรทำำกำรประมวลผลหรือวิเครำะห์ขูอม้ล
ขูำมระบบกันน้ันทำำไดูยำก นิสิตนักศึกษำที่จบปริญญำตรีแลูวเขูำศึกษำต่อในระดับปริญญำโทของมหำวิทยำลัยเดียวกันจะ
กลำยเป็นนิสิตนักศึกษำสองคนไปในระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ยิ่งหำกนิสิตนักศึกษำสะกดชื่อผิดจะทำำใหูแทบจะ
ไม่สำมำรถติดตำมนิสิตนักศึกษำผู้น้ันขูำมจำกระดับปริญญำตรีไปส้่ระดับปริญญำโทไดูเลย เหล่ำน้ีเป็นปัญหำมำจำกกำรที่
ไม่มีมำตรฐำนขูอม้ลใชูในมหำวิทยำลัยน้ัน ซ่ึงรวมไปถึงกำรนำำขูอม้ลจำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ มำประมวลผลร่วมกันเพื่อ
ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรระดับชำติของกระทรวงศึกษำธิกำรดูวย มำตรฐำนขูอม้ลอำจกำำหนดร้ปแบบของรหัสนิสิต
นักศึกษำใหูเป็นแบบเดียวกันทัง้มหำวิทยำลัยเพื่อสะดวกต่อกำรเชื่อมโยงขูอม้ลของนิสิตนักศึกษำไดูอย่ำงเป็นระบบ
หลักกำรทำงสถำปัตยกรรมของระบบขูอม้ลน้ีไม่ไดูหมำยถึงทุกอย่ำงทุกระบบงำนย่อยจะตูองรวมศ้นย์ ทำำโดยฝ่ำยหรือหน่วย
งำนเดียวของส่วนกลำงขององค์กร แต่สำมำรถแยกกันทำำ กระจำยไปใหูอย่้ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนย่อยขององค์กร
ไดูอย่ำงอิสระ เพียงแต่ทุกระบบงำนย่อยตูองใชูขูอม้ลที่ยึดตำมมำตรฐำนที่กำำหนดไวูสำำหรับองค์กรเพื่อเอ้ืออำำนวยกำรใชูงำน
ระดับองค์กรและกำรแลกเปล่ียนขูอม้ลเพื่อกำรใชงูำนร่วมกัน กำรแบ่งปันขูอม้ลขูำมระบบ ไม่ใช่ว่ำขูอม้ลนิสิตนักศึกษำ
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แต่ละคนจะถ้กเก็บโดยฝ่ำยทะเบียน ฝ่ำยกิจกำรนิสิต ฝ่ำยนิสิตสัมพันธ์ รวมถึงสมำคมนิสิตเก่ำ เหล่ำน้ีเป็นตูน
กรณีศึกษำที่เห็นไดูชัดคือเมื่อพ.ศ. 2517 ศ้นย์คอมพิวเตอร์ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยใชูเวลำถึง 2 ปีเพื่อสะสำงและจัด

ทำำมำตรฐำนขูอม้ลหูำดูำนของมหำวิทยำลัยคือ นิสิต บุคลำกร 
รำยวิชำ กำรเงิน และอำคำรสถำนที่ โดยอำศัยควำมร่วมมือช่วย
เหลือจำกหน่วยงำนทุกภำคส่วนของมหำวิทยำลัยในกำรใหคูำำ
แนะนำำ กำรแยกแยะและปรึกษำหำรือถึงควำมจำำเป็นและควำม
หมำยของขูอม้ลแต่ละชิน้แต่ละประเภท ทัง้น้ีเพื่อใหูทุกภำคส่วนของ
มหำวิทยำลัยมีภำษำกลำงในเชิงขูอม้ลใชูร่วมกัน แต่ปัญหำคือนัก
คอมพิวเตอร์ในสมัยน้ันมีควำมคิดกูำวหนูำเกินยุคไปมำก ทำำใหู
เทคโนโลยีและควำมเขูำใจของผู้บริหำรงำนและผู้ปฏิบัติกำรไม่เขูำใจ
และไม่ยอมรับในมำตรฐำนน้ี จงึไม่มีใครนำำไปใชูปฏิบัติ แตต่อนน้ี
เร่ิมเห็นควำมสำำคัญกันแลูว ดังจะเห็นไดูจำกกำรที่รัฐบำลทำำ

โครงกำร GDX หรือ Government Data Exchange โดยหวังว่ำจะสรูำงมำตรฐำนขูอม้ลกลำงของรัฐข้ึนมำเพื่อใหูสำมำรถส่ง
ผ่ำนแลกเปล่ียนขูอม้ลกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐไดู แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เห็นว่ำจะประสบควำมสำำเร็จแต่อย่ำงใด
ซ่ึงในส่วนของมำตรฐำนขูอม้ลน้ี เน่ืองจำกมีควำมสำำคัญยิ่งยวดกับระบบขูอม้ลที่ซับซูอน จงึจะไดูขยำยควำมในคำบเรียนถัด
ไป

มำตรฐำนของขูอม้ลดังที่ไดูกล่ำวไปแลูว เป็นเพียงกำรสรูำงกรอบกำรใชูขูอม้ลในระดับของมโนคติขององค์กร เป็น
บทบัญญัติหรือแบบแผนในกำรทำำงำน แต่กำรจะใหูส่วนงำนย่อยขององค์กรที่ต่ำงก็มีขูอม้ลของตนเอง ใหูสำมำรถแบ่งปัน
และแลกเปล่ียนขูอม้ลกันใชู รวมถึงกำรนำำขูอม้ลเหล่ำน้ันมำรวมกันเพื่อสนองควำมตูองกำรโดยรวมขององค์กร เหล่ำน้ีจำำ
ตูองอำศัยองค์ประกอบที่สองของสถำปัตยกรรมคือกำรผนวกรวมขูอม้ล หรือ Data Integration ใน Slide 30
พัฒนำกำรทำงสำรสนเทศขององค์กรน้ันทำำใหูแต่ละฝ่ำยที่ทำำงำนเป็นเอกเทศ ตำ่งเก็บขูอม้ล "ของตน" คือของที่ตูองใชใูน
ส่วนที่ฝ่ำยน้ันรับผิดชอบอย่้ เช่นฝ่ำยกำรเงิน ขูอม้ลเหล่ำน้ีมักมีส่วนที่ซำำ้กัน และที่สำำคัญคือส่วนที่ซำำ้กันน้ีต่ำงฝ่ำยต่ำงจะ
พิจำรณำว่ำเป็น "ของตน" เพรำะเป็นขูอม้ลที่ฝ่ำยน้ันลงทุน
ลงแรงเสียเวลำในกำรไดูมำ อัตตำของแต่ละส่วนงำนน้ีทำำใหู
ขูอม้ลที่ซำำ้ซูอนกันเหล่ำน้ีไม่ถ้กตูองคือไม่สอดคลูองกัน หรือ 
inconsistent เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงด้แลกันเอง ดังน้ันนิสิต
นักศึกษำ พนักงำน หรือล้กคูำขอเปล่ียนที่อย่้ก็ข้ึนกับว่ำไปขอ
เปล่ียนที่ใดในองค์กร กำรเปล่ียนแปลงน้ันจะไม่ถ้กกระจำยไป
ยังสำำเนำอ่ืนๆ ของนิสิตนักศึกษำ พนักงำน หรือล้กคำูผู้น้ัน
ลักษณะเช่นน้ีเป็นขูอผิดพลำดทำงขูอม้ลที่เกิดข้ึนในระดับ
ประเทศดูวย โดยหำกพนักงำนของบริษัทเปล่ียนชื่อหรือ
นำมสกุล พนักงำนผู้น้ันตูองตำมเปล่ียนไปยังระบบงำน
สำรสนเทศมำกมำยหลำยระบบทัง้ในและนอกบริษัท ตัง้แต่ ฝ่ำยบุคคล ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยสวัสดิกำรพนักงำน แลูวออกไป
เปล่ียนที่กรมกำรปกครองซ่ึงด้แลเลขรหัส 13 หลักประจำำตัวประชำชน ไปเปล่ียนที่กรมแรงงำน ธนำคำรทุกแห่งและทุก
บัญชีที่มเีปิดไวู เปล่ียนในใบขับข่ีที่กรมกำรขนส่ง ซ่ึงทำำใหูไม่ประหลำดใจที่ที่อย่้ในใบขับข่ีเป็นอะไรที่ไม่มีใครสนใจเพรำะ
โอกำสถ้กตูองตรงควำมเป็นจริงน้ันมีนูอยเสียยิ่งกว่ำนูอย แลูวไปเปล่ียนที่บัตรเครดิต 3 ใบที่ใชูอย่้ รวมถึงบัตรส่วนลดของ
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สหกรณ์และรูำนคูำต่ำงๆ ดูวย
ขูอม้ลที่ไม่ไดูผนวกรวมเขูำดูวยกันตำมมำตรฐำนที่วำงไวูน้ีทำำใหเูกิดปรำกฏกำรณ์ที่นิสิตนักศึกษำที่จบปริญญำตรีแลูวเขูำ
ศึกษำต่อปริญญำโทในมหำวิทยำลัยเดิมกลำยสภำพเป็นคนอีกคนหน่ึงเพรำะระบบทะเบียนนิสิตนักศึกษำทัง้สองส่วนแยก
เป็นเอกเทศจำกกัน ไม่อำจใชูขูอม้ลของคนคนเดียวกันร่วมกันไดู
กำรแตกเป็นเส่ียงๆ น้ีองค์กรขนำดใหญ่ที่ไม่อำจผนวกรวมระบบงำนย่อยหลำกหลำยมำกมำยเขูำดูวยกันไดูใชูวิธีแกูปัญหำ
แบบกำำป้ันทุบดินโดยกำรทุ่มทุนซ้ือและจัดทำำระบบรวมศ้นย์อย่ำง SAP ในรำคำนับหลำยสิบหรือหลำยรูอยลูำนบำท โดย
กำรยกเลิกระบบงำนหลักอ่ืนๆ อย่ำงระบบบัญชี ระบบสินคูำคงคลัง ระบบพนักงำน ระบบจัดซ้ือ เหล่ำน้ีเขูำดูวยกันเป็น
ระบบเดียว ซ่ึงอำศัยกำรลงทุนมหำศำล ผู้บริหำรระดับส้งเขูำมำสัง่กำรบงกำร จึงทำำใหเูป็นไปไดูที่จะบังคับหักดิบหน่วยงำน
ย่อยต่ำงๆ ใหเูขูำมำตรฐำนและระบบงำนกลำงน้ีไดู

องค์ประกอบสุดทูำยที่สำำคัญของสถำปัตยกรรมขูอม้ลคือกำรใชูขูอม้ลร่วมกัน หรือกำรแบ่งปันขูอม้ลกัน ที่เรียกว่ำ Data 
Sharing ตำม Slide 31 เพรำะขูอเท็จจริงประกำรหน่ึงคือขูอม้ลพื้นฐำนน้ันก่อกำำเนิดข้ึนจำกกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำย
ย่อยขององค์กร ซ่ึงขูอม้ลเหล่ำน้ีสุดทูำยจำำตูองนำำมำใชูร่วมกัน แบ่งปันกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กร ตวัอย่ำงเดิม
คือขูอม้ลนิสิตนักศึกษำที่ขยับจำกปริญญำตรีข้ึนมำศึกษำต่อในระดับปริญญำโทของมหำวิทยำลัยเดียวกัน หำกมีกำรแบ่งปัน
ขูอม้ลใชูร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยปริญญำบัณฑิตกับฝ่ำยบัณฑิตศึกษำ นิสิตนักศึกษำผู้น้ันจะสำมำรถคงควำมเป็นตัวเองไวูไดูเมื่อ

ขยับเล่ือนขัน้หลักส้ตร ไม่กลำยเป็นสองคนอย่ำงในระบบที่
ไม่มีกำรแบ่งปันขูอม้ลใชูร่วมกัน
ในสมัยก่อนน้ันไม่อำจเรียนขูำมคณะไดูเพรำะไม่มีมำตรฐำน
ขูอม้ลกลำงหรือกำรผนวกรวมระบบงำนย่อยตำ่งๆ เขูำใหู
ทำำงำนกลมกลืนกัน ดังน้ันมหำวิทยำลัยส่วนมำกจึงใชูวิธีสรูำง
ระบบทะเบียนกลำงข้ึนมำเพื่อแกูปัญหำน้ี ซ่ึงทำำใหูกำรทำำงำน
รวมศ้นย์สำมำรถใชูขูอม้ลร่วมกันไดูแต่ในขณะเดียวกันหน่วย
งำนกลำงที่เกิดข้ึนก็กลำยเป็นโสหูุยที่เพิ่มข้ึนทำำใหูขัน้ตอนกำร
ทำำงำนยุ่งยำกข้ึนเป็นเงำตำมตัว
เมื่อระบบงำนกระจำยแพร่หลำยไปในส่วนงำนต่ำงๆ มำกข้ึน 

ระบบทะเบียน ระบบบุคลำกร ระบบกำรเงิน รวมไปถึงระบบบริหำรอำคำรสถำนที่ต่ำงๆ ทำำใหูเกิดควำมตูองกำรของผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยที่จะทรำบถึงสถำนภำพตำ่งๆ ของมหำวิทยำลัยในภำพรวมเช่นดูำนกำรเงินหรือเร่ืองเงินสดในมือ เหล่ำน้ีทำำใหู
เกิดแรงผลักดันของกำรผนวกรวมระบบเขูำดูวยกันเพื่อใชูขูอม้ลร่วมกัน แต่ควำมยำกลำำบำกทำำใหูเกิดทำงออกแบบเดียวกับ
หน่วยงำนหรือองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ใชูกัน คือนำำซอฟต์แวร์ขนำดใหญ่อย่ำง SAP มำใชูโดยลงทุนมหำศำลนับหลำยสิบ
ลูำนเพื่อใหูสำมำรถตอบโจทยค์วำมตูองกำรของภำพรวมของมหำวิทยำลัยไดู

บทถัดไปจะเป็นกำรขยำยควำมในเร่ืองของมำตรฐำนขูอม้ลที่ถือเป็นบรรทัดฐำนหรือพื้นฐำนที่สำำคัญของระบบสำรสนเทศที่
ซับซูอนขององค์กรขนำดใหญ่ต่อไป
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