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ในคำบที่แล้วเป็นกำรเกร่ินนำำให้ผ้้เรียนเข้ำใจควำมสำำคัญของข้อม้ลซ่ึงเป็นองค์ประกอบของระบบสำรสนเทศที่มักถ้กละเลย
ไปเน่ืองจำกเป็นส่วนที่อย่้ชิดกับโครงสร้ำงพื้นฐำนและไม่ได้มำพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว แตห่ำกต้องได้มำ

ด้วยควำมยำกลำำบำกโดยองค์กรน้ันๆ เอง ไม่สำมำรถซ้ือหำได้
ในท้องตลำด ซ่ึงกำรจะมีข้อม้ลที่ดีได้ ต้องมีกำรเตรียมกำร กำร
วำงแผน กำรออกแบบ โดยพิจำรณำในภำพรวมหรือที่เรียกว่ำ
สถำปัตยกรรมข้อม้ล
ในคำบน้ีจะได้แนะนำำให้ผ้้เรียนได้ร้้จักและเข้ำใจในมำตรฐำน
ของข้อม้ล Slide 1 ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักของ
สถำปัตยกรรมข้อม้ล มำตรฐำนที่ว่ำน้ีไม่ได้หมำยถึงเป็น
มำตรฐำนอุตสำหกรรมที่จะนำำมำประทับบนสินค้ำเช่น
มำตรฐำนประหยัดไฟเบอร์ 5 แต่เป็นกำรกำำหนดอย่ำงเป็น
ทำงกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำข้อม้ลที่จะเก็บจะด้แลจะใช้ใน

ระบบงำนขององค์กรน้ันมีลักษณะเป็นอย่ำงไร ซ่ึงทำำใหเ้กิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยอันจะส่งผลให้สำมำรถบริหำรจัดกำร
และใช้ประโยชน์ข้อม้ลจำำนวนมหำศำลและซับซ้อนขององค์กรได้

มำตรฐำนข้อม้ลน้ันเรียกใหช้ัดเจนคือมำตรฐำนของแบบจำำลองข้อม้ล หรือ Standard Data Model คอืแบบจำำลองหรือภำพ
ของข้อม้ลที่ใช้ในองค์กรน้ันๆ Slide 2 โดยกำำหนดให้เป็น "มำตรฐำน" คือทุกภำคส่วนขององค์กร ทุกฝ่ำย ทกุแผนก ตอ้ง
ยึดถือและใช้ตำมมำตรฐำนที่องค์กรกำำหนดข้ึนน้ี
ระบบงำนย่อยทัง้หลำยขององค์กรอำจแยกส่วนกันสร้ำงหรือ
พัฒนำ ข้อม้ลที่เก็บไว้ในระบบงำนย่อยเหล่ำน้ันก็อำจแยกกัน
อย่้เป็นอิสระจำกกัน อย่้กันคนละเคร่ือง คนละเซิร์ฟเวอร์ 
คนละอำคำรหรือคนละทวีปไปเลยก็ได้ ทัง้ในเร่ืองของกำรหำ
ข้อม้ล กำรเก็บรักษำข้อม้ล กำรปรับปรุงให้ข้อม้ลทันสมัย แต่
ไม่ว่ำจะบริหำรจัดกำร บำำรุงรักษำ ด้แล หรือใชง้ำนในลักษณะ
ใดก็ตำม ข้อม้ลเหล่ำน้ันต้องอย่้ในร้ปแบบหรือแบบจำำลอง
มำตรฐำนที่กำำหนดไว้โดยองค์กร เป้ำประสงค์คือให้สำมำรถ
แบ่งปัน ผนวกรวม หรือใช้ข้อม้ลเหล่ำน้ันร่วมกันได้ โดยสภำพ
ควำมเป็นจริงจะเห็นว่ำหำกเป็นองค์กรเดียวกัน อย่ำงไรเสีย ข้อม้ลในหน่วยงำนย่อยหรือระบบงำนย่อยเหล่ำน้ันย่อมต้องมี
ส่วนที่คำบเก่ียว ซำำ้ซ้อน หรือเอ้ืออำำนวยกัน ไม่ทำงตรงก็ทำงอ้อม ไม่เช่นน้ันคงไม่เป็นองค์กรเดียวกันอย่ำงแน่นอน ดังน้ัน
กำรยึดตำมมำตรฐำนข้อม้ลอย่ำงเหมำะสมจะช่วยให้สำมำรถแบ่งปันข้อม้ลกันได้เมื่อถึงครำวจำำเป็นเมื่อองค์กรเติบโตข้ึน

สำำหรับองค์กรที่ซับซ้อน ขนำดใหญ่ มีสำขำครอบคลุม จำำเป็นอย่้เองที่ต้องติดต่อส่ือสำรกับองค์กรขนำดใหญ่อ่ืนๆ ทัง้ใน
ส่วนของ supplier และในส่วนของ customer ในสภำพกำรณ์เช่นน้ีองค์กรที่เป็นหลักจะมีกำรออกมำตรฐำนเพื่อใช้กันใน
กลุ่มองค์กรหรือบริษัทเหล่ำน้ันเพื่อประโยชน์ในกำรดำำเนินธุรกิจที่สอดประสำนผ่ำนข้อม้ลที่เชื่อมโยง ส่ือสำร ส่งผ่ำน และ
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แบ่งปันกันได้ Slide 3 ตวัอย่ำงเช่นกระทรวงกลำโหมของสหรัฐอเมริกำ หรือองค์กรสนธิสัญญำแอตแลนติกเหนือ หรือ
องค์กำรนำโต้ จะบังคับใช้มำตรฐำนข้อม้ลเดียวกันทัง้ขององค์กรและครอบคลุมถึงบริษัทต่ำงๆ ที่เข้ำมำเป็นค่้สัญญำจ้ำงของ
องค์กร เช่นบริษัทสร้ำงเคร่ืองบินรบ บริษัทต่อเรือประจันบำน เหล่ำน้ีเป็นต้น
มำตรฐำนจำำเพำะทำงธุรกิจเหล่ำน้ีกำำลังเป็นที่แพร่หลำยอย่ำงมำกในโลก เพรำะช่วยให้บริษัทหรือหน่วยงำนของรัฐสำมำรถ
ส่ือสำรแลกเปล่ียนแบ่งปันข้อม้ลกันใช้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง ล่ืนไหล ไม่ติดขัด ไม่สลับซับซ้อน แน่นอนว่ำหำกมเีร่ียวมีแรงก็
สำมำรถเขียนโปรแกรมที่เป็น gateway ข้ึนมำเพื่อแปลงข้อม้ลจำกระบบงำนหน่ึงไปเป็นร้ปแบบข้อม้ลของอีกระบบงำนหน่ึง

ได้ไม่ยำกนัก แต่เมื่อต้องทำำเช่นน้ีกับทุกระบบงำนในองค์กร ซ่ึง
องค์กรหน่ึงๆ อำจมีระบบงำนหลำยร้อยระบบ และต้องเชื่อมโยง
กับทัง้ในองค์กรและข้ำมองค์กร กำรแก้ปัญหำโดยใช้โปรแกรม
แปลงข้อม้ลเช่นน้ีจะเร่ิมยุ่งยำกและเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มพ้นข้ึนได้
อย่ำงรวดเร็ว
ดังน้ันในปัจจุบันมีกลุ่มธุรกิจจำำเพำะเร่ิมใช้แนวทำงมำตรฐำน
ข้อม้ลร่วมกัน เช่น ธนำคำรและกำรเงิน วงกำรประกันภัยและ
ประกันสุขภำพ วงกำรยำและเวชภัณฑ์ วงกำรยำนยนต์ โดย
เฉพำะรถยนต์ และวงกำรกำรบิน เช่นกำรวำงมำตรฐำนของรหัส
เมือง รหัสประเทศ รหัสสนำมบิน และรหัสสำยกำรบิน เหล่ำน้ี

เป็นต้น จะเห็นว่ำสำำหรับตัวอย่ำงสุดท้ำยน้ัน เน่ืองจำกสำยกำรบินพำณิชย์หนีไม่พ้นที่ต้องเดินทำงข้ำมจำกระบบสำรสนเทศ
หน่ึงไปยังอีกระบบสำรสนเทศหน่ึงเป็นกิจวัตรอย่้เสมออย่้แล้ว ดังน้ันข้อม้ลจึงต้องมีมำตรฐำนเพื่อให้สำมำรถส่ือสำรข้ำมจำก
สนำมบินต้นทำงไปยังปลำยทำงได้
ตัวอย่ำงของพัฒนำกำรด้ำนมำตรฐำนข้อม้ลคือมำตรฐำนด้ำนกำรกำำหนดตัวตนของผ้้คนที่เดินทำงไปมำ หรือที่ร้้จักกันว่ำเป็น
มำตรฐำนบัตรประจำำตัว identity card น่ันเอง กำรเปล่ียนแปลงในสถำนกำรณ์โลกส้่ยุคของกำรก่อกำรร้ำย ทำำให้รัฐบำล
ของประเทศตำ่งๆ ตำ่งต้องหันมำร่วมมือกันเพื่อให้สำมำรถติดตำมควำมเคล่ือนไหวของผ้้คนไปได้รอบโลกเพื่อสะกัดกัน้กำร
ก่อกำรร้ำยตำ่งๆ มำตรฐำนจึงจำำเป็นต่องำนด้ำนควำมมัน่คงปลอดภัยของผ้้คนในสถำนที่สำธำรณะต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
สนำมบิน ทำ่เรือ โรงพยำบำล เหล่ำน้ีเป็นต้น มำตรฐำนลักษณะน้ีดำำเนินงำนโดยหน่วยงำนระดับโลก เชน่ European 
Union หรือ EU หรือ North American Free Trade Agreement หรือที่ร้้จักในนำมของนำฟต้ำ

ตัวอย่ำงที่สำำคัญอีกตัวหน่ึงคือมำตรฐำนของข้อม้ลด้ำนสำธำรณสุข Slide 4 เช่นฐำนข้อม้ลของผลทำงเคมีในระบบชีวภำพ 
และรำยงำนกำรสอบสวนแบบพื้นฐำน ของสถำบัน
วิทยำศำสตร์ทำงสภำวะแวดล้อมของสุขภำพแห่งชำติ หรือ 
NIEHS
นอกจำกน้ันยังมีมำตรฐำนกำรแลกเปล่ียนข้อม้ลบริหำรจัดกำร
ด้ำนสุขภำพ และ ท็อกซ์เอมแอล ซ่ึงเป็นภำษำสำำหรับอธิบำย
ลักษณะของพิษจำกโรคตำ่งๆ เป็นต้น
เหล่ำน้ีเป็นมำตรฐำนในวงกำรที่ต้องกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
หลำยหน่วยงำน หลำยองค์กร และหลำยประเทศทัว่โลก เพื่อ
รับมือกับภัยต่ำงๆ ทำงด้ำนสำธำรณสุข ในลักษณะเดียวกัน 
องค์กรธุรกิจใดๆ จะได้ประโยชน์จำกหลักกำรเช่นน้ีเพื่อให้เกิด
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ควำมร่วมมือ ในเชิงพำณิชย์ ระหว่ำงค่้ค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันหรือที่เก่ียวเน่ืองกันได้

เหตุผลที่สำำคัญของกำรต้องใช้หรือต้องจัดทำำมำตรฐำนข้อม้ล Slide 5 เป็นเร่ืองของระบบงำนหรือกำรใช้งำนสำรสนเทศของ
องค์กรใดๆ ไม่อำจกระทำำได้โดยระบบเดียวที่รวมศ้นย์อย่้ที่เดียว สำมำรถควบคุมสัง่กำรบังคับใช้ร้ปแบบข้อม้ลต่ำงๆ ได้อย่ำง
เบ็ดเสร็จ อย่ำงในสมัยก่อนแก้ปัญหำกำรกระจัดกระจำยของข้อม้ลในหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กรได้โดยใช้ระบบฐำนข้อม้ล
เพียงตัวเดียว หรือ Single Database Concept ซ่ึงแก้ปัญหำได้ในระดับหน่ึง และสะดวกต่อกำรพัฒนำและสร้ำงอย่ำงมำก 
เพรำะทุกฝ่ำยมำน่ังรวมกันแล้วช่วยกันกำำหนดข้อม้ลกลำงที่ต้องใช้ร่วมกันข้ึนมำ เน่ืองจำกเป็นระบบเดียวจึงง่ำยต่อกำร
บริหำรจัดกำร กำรใชง้ำน และกำรบำำรุงรักษำ ไม่มีปัญหำเร่ืองข้อม้ลหลำยสำำเนำที่ลักลัน่กัน แก้ปัญหำเร่ืองกำรแบ่งปันใช้
ข้อม้ลร่วมกัน เหล่ำน้ีเป็นต้น
แม้ในปัจจุบันองค์กรขนำดใหญ่ก็ยังใช้วิธีน้ีอย่้ เช่นระบบ SAP แต่หำกพิจำรณำให้ดี ระบบเอสเอพีน้ีเองก็อำศัยมำตรฐำน

ข้อม้ลทำงด้ำนธุรกิจ กำรพำณิชย์ และกำรเงินเข้ำมำช่วยในกำร
กำำหนดข้อม้ลตำ่งๆ ขององค์กรเช่นกัน เรียกว่ำหน่วยงำนมำกมำย
ของโลกไปจ้ำงบริษัทเอสเอพีเพื่อให้มำกำำหนดมำตรฐำนข้อม้ลที่
ควำมจริงมีอย่้แล้วและบังคับใช้เอำกับองค์กรของตน
ปัญหำคือระบบงำนสมัยใหม่น้ันไม่ได้จำำกัดอย่้แต่เฉพำะภำยใน
หน่วยงำนหรือองค์กรหน่ึงเท่ำน้ัน แต่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์แลก
เปล่ียนข้อม้ลในกำรบริหำรจัดกำร ในเชิงกำรค้ำและกำรพำณิชย์ไป
กับหน่วยงำน องค์กร หรือบริษัทอ่ืน ทัง้ภำยในและภำยนอก
ประเทศ ดังน้ันจึงไม่อำจรวมรวบข้อม้ลต่ำงๆ มำรวมศ้นย์เป็น
ระบบเดียวหรือก้อนเดียวได้ วิธีกำรแบบฐำนข้อม้ลรวมศ้นย์ตัว

เดียวที่เคยใช้และใช้กันอย่้ในปัจจุบันจึงทำำใหเ้กิดควำมยุ่งยำกต่อองค์กรในภำพรวม
วิธีแก้คือกำรใช้มำตรฐำนข้อม้ลเพื่อให้แต่ละกลุ่มแต่ละก้อนของข้อม้ลมีร้ปแบบ ควำมหมำย รำยละเอียดต่ำงๆ ที่สอดคล้อง
ต้องตรงกัน สำมำรถแลกเปล่ียนใช้งำนร่วมกันได้โดยสะดวก แต่ในกำรหำ กำรสร้ำง กำรเก็บสะสม และกำรบำำรุงรักษำ
ข้อม้ลแต่ละกลุ่มน้ัน อำจทำำโดยหน่วยงำนตำ่งๆ แยกกันไป แต่วิธีกำรน้ียังมีข้อจำำกัดอย่้ตรงที่มีระบบงำนปัจจุบันที่ใช้งำนอย่้
แล้วซ่ึงมีระบบข้อม้ลของตนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำำหนดข้ึนมำในภำยหลัง ในลักษณะเช่นน้ีหำกต้องแก้ไขร้ปแบบ
ข้อม้ลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอำจเป็นส่ิงที่ทำำได้ไม่ง่ำยนัก ใชเ้วลำและทุนทรัพย์มหำศำล จึงอำจเล่ียงไปใช้ "ด่ำนข้อม้ล" 
หรือ Data Gateway สำำหรับกำรผ่ำนเข้ำออกของข้อม้ลระหว่ำงระบบที่มีร้ปแบบหรือมำตรฐำนข้อม้ลแตกตำ่งกัน แต่วิธีกำร
น้ีทำำให้เกิดโสหุ้ยสิน้เปลืองที่ทำำให้ระบบมีประสิทธิภำพลดลงและ
ยุ่งยำกมำกข้ึนโดยไม่จำำเป็น รำยละเอียดและประเด็นต่ำงๆ ของ
ระบบด่ำนข้อม้ลจะได้กล่ำวถึงต่อไปในคำบน้ี

มำตรฐำนข้อม้ลน้ันจำำเป็นอย่ำงยิ่งเมื่อระบบงำนที่หน่วยงำนคิดว่ำ
สมบ้รณ์พร้อม มีเสถียรภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วย
งำนแล้ว ถ้กนำำไปประกอบเข้ำเป็นส่วนหน่ึงของระบบที่ใหญ่ข้ึนไป 
ตัวอย่ำงเช่น Slide 6 รัฐบำลไทย ซ่ึงเป็นองค์กรขนำดใหญ่มำกที่
ต้องกำรกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงดี ดังน้ันฝ่ำยบริหำรซ่ึงในที่น้ีคือ
รัฐบำล ต้องกำรข้อม้ลเพื่อใชใ้นกำรบริหำรจัดกำรรำชกำรแผ่นดิน 
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จึงกำำหนดให้มี "ศ้นย์ปฏิบัติงำน" หรือ Operation Center ข้ึนในสำมระดับคือระดับล่ำงสุดในระดับกรม DOC หรือ 
Department Operation Center ซ่ึงจะรวบรวมข้อม้ลสรุปจำกระบบงำนย่อยต่ำงๆ ของกรม ส่งให้กับศ้นย์ในระดับกลำงคือ
ศ้นย์ระดับกระทรวง MOC หรือ Ministry Operation Center ที่ทำำหหน้ำที่รวบรวมข้อม้ลสรุปของกรมต่ำงๆ ในกระทรวง 
รวมถึงข้อม้ลสรุปในระดับกระทรวงเอง แล้วส่งต่อให้ศ้นย์ระดับบนสุดคือระดับรัฐบำล PMOC หรือ Prime Minister 
Operation Center ซ่ึงสนองควำมต้องกำรของนำยกรัฐมนตรีและคณะในกำรบริหำรจัดกำรระดับประเทศต่อไป

ใน Slide 7 เป็นกรณีศึกษำปัญหำมำตรฐำนข้อม้ลในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงกำรคลัง โดยที่ข้อม้ลสำำคัญในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรใดๆ ส่วนหน่ึงคือข้อม้ลกำรเงิน ดังน้ันกำรคลังของประเทศจึงต้องกำรข้อม้ลที่ครบถ้วน ถ้กต้อง รวดเร็ว ตำม
หลักของกำรมีข้อม้ลที่ดี แต่ระบบงำนเก่ียวเน่ืองกับกำรเงินกำรคลังของประเทศน้ันกระจำยไปตำมกระทรวงต่ำงๆ จึงทำำให้

เกิดเป็นระบบรวมศ้นย์มหำยักษ์ด้วยซอฟต์แวร์สำำเร็จร้ปคือ เอสเอ
พี เกิดเป็นระบบจีเอฟเอ็มไอเอส หรือ Government Financial 
Information Systems ที่ข้อม้ลทุกอย่ำงเก่ียวข้องกับกำรเงินของ
แผ่นดินต้องเข้ำมำรวมมำใช้ที่ระบบน้ีเท่ำน้ัน ไม่ต้องคำำนึงถึง
มำตรฐำนข้อม้ลเพื่อกำรแลกเปล่ียนแบ่งปันข้อม้ลระหว่ำงหน่วย
งำนอีกต่อไป
ลักษณะกำรแก้ปัญหำโดยกำรรวมศ้นย์น้ีทำำให้เกิดควำมเป็นหน่ึง
เดียวในระบบกำรเงินกำรคลังของรัฐ รัฐบำลสำมำรถดึงข้อม้ลระดับ
ประเทศข้ึนมำใช้ประโยชน์ได้ทันที เช่นเงินสดคงคลังมีเท่ำไรเพื่อ
รับมือกับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติต่ำงๆ ได้ เชน่น้ีเป็นต้น

แต่กำรรวมศ้นย์เป็นระบบยักษ์เช่นน้ีเป็นกำรแก้ปัญหำเพียงบำงส่วน เพรำะระบบกำรเงินกำรคลังของรัฐน้ันซับซ้อนมำกกว่ำ
ขอบข่ำยควำมรับผิดชอบของระบบ จีเอฟเอ็มไอเอส มำกนัก ซ่ึงจะทำำให้เกิดปัญหำในอนำคตได้เมื่อต้องเชื่อมโยงระบบน้ีเข้ำ
กับระบบงำนอ่ืนหรือหน่วยงำนอ่ืน เช่นธนำคำรในกำำกับ รวมถึงกำรประสำนงำนกับต่ำงประเทศและหน่วยงำนเอกชนที่ตำ่ง
ก็มีระบบสำรสนเทศของตนเอง

กำรที่ระบบสำรสนเทศต้องกำรข้อม้ลจำกระบบอ่ืนน้ันทำำให้เกิดเป็นระเบิดเวลำของระบบข้อม้ล เพรำะควำมต้องกำร
สำรสนเทศที่ซับซ้อนในระดับองค์กรหรือระดับประเทศ จะไม่จำำกัดอย่้แต่เฉพำะในระบบสำรสนเทศใดระบบหน่ึง หรือใน
กระทรวงใดกระทรวงหน่ึงเท่ำน้ัน
ตัวอย่ำงเช่น Slide 8 ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ต้องกำร
พัฒนำกำรศึกษำโดยใหทุ้นกำรศึกษำสำำหรับนักเรียนนักศึกษำ
ที่มีผลกำรเรียนดีเด่น ต้องกำรให้เขำเป็นแพทยเ์ป็นวิศกร เพื่อ
พัฒนำประเทศ ดังน้ันหน่วยงำนอย่ำง กยศ. คอืกองทุนเงินให้
ก้้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ต้องมีข้อม้ลว่ำกำรผลิตแพทย์หรือวิศวกร
แต่ละคนน้ันใช้เงินเทำ่ไรจึงจะสำมำรถกำำหนดวงเงินที่จะให้
นักเรียนนักศึกษำก้้ยืมได้อย่ำงเหมำะสม ไม่มำกและไม่น้อย
เกินไป รวมถึงสำมำรถคำำนวณว่ำในแต่ละปีน้ันควำมต้องกำร
ทำงด้ำนน้ีจะเป็นเท่ำไรเพื่อประโยชน์ในกำรตัง้งบประมำณ
องค์กรส่วนมำกแล้วจะล้มเหลวในกำรผนวกรวมระบบงำนย่อย
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และกำรวำงมำตรฐำนข้อม้ล องค์กรขนำดใหญ่เหล่ำน้ีจะแก้โดยกำรร้ือทุบทำำลำยระบบที่มีอย่้แล้วสร้ำงใหม่เป็นระบบรวม
ศ้นย์ขนำดใหญ่ เช่นระบบเอสเอพี ที่มคี่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงและพัฒนำส้งนับเป็นพันล้ำนบำท แต่ระบบเช่นน้ีจะมีปัญหำ
ในอนำคตที่ต้องเชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ 
ดังน้ันหน่วยงำนระดับโลกเช่น องค์กำรอนำมัยโลก จึงทำำมำตรฐำนข้อม้ลด้ำนกำรสำธำรณสุขข้ึนมำเพื่อให้สำมำรถประสำน
ข้อม้ลจำกหน่วยงำนด้ำนน้ีในนำนำประเทศได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นผลเพื่อประโยชน์ในกำรด้แลจัดกำรสุขอนำมัยของโลก
และกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อร้ำยแรงตำ่งๆ เช่นไข้หวัดนก เป็นต้น

ระบบข้อม้ลที่ดีน้ันแม้แต่ซอฟต์แวร์อย่ำงระบบเอสเอพีเองจะเร่ิมด้วยกำรที่ร้้ว่ำโดยพื้นฐำนแล้วองค์กรน้ันต้องกำรข้อม้ลอะไร
บ้ำง Slide 9  ซ่ึงส่ิงน้ีจะได้จำกกำรที่พิจำรณำองค์กรในภำพรวมในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่มีพันธกิจ มีเป้ำหมำย มีกำร
ปฏิบัติงำน ไม่ใช่พิจำรณำเฉพำะระบบกำรเงิน แม้ว่ำต้องมีระบบกำรเงินก็ตำมตำมลักษณะขององค์กรทัว่ไป
หลังจำกกำำหนดมำตรฐำนข้อม้ลขององค์กรแล้วจึงค่อยทำำกำรจัดหำและจัดเก็บข้อม้ลเหล่ำน้ันลงไว้ในฐำนข้อม้ล ซ่ึงในกรณี
ของเอสเอพีน้ันเป็นระบบที่มีฐำนข้อม้ลเพียงตัวเดียว ในลักษณะน้ีหำกองค์กรต้องกำรข้อม้ลอะไรไม่ว่ำเพื่องำนอะไรก็ตำม
ขององค์กร จะมีข้อม้ลที่ต้องใช้น้ันให้ได้ทันที

แต่ระบบอย่ำงเอสเอพีน้ันจะเน้นเฉพำะข้อม้ลกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินและอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ือง ไม่อำจสร้ำงให้ครอบคลุมทุกภำคส่วน
ขององค์กรขนำดใหญ่ได้เน่ืองจำกมีควำมซับซ้อนอย่ำงมำก  แต่ก็
สำมำรถให้ข้อม้ลที่เก่ียวเน่ืองในเฉพำะส่วนน้ันได้เป็นอย่ำงดี ทำำให้
เป็นที่หมำยปองของหน่วยงำนและองค์กรขนำดใหญ่ทัง้ภำครัฐและ
เอกชน
ดังน้ันหลักกำรที่สำำคัญของระบบข้อม้ลที่ดีคือ อย่ำเก็บข้อม้ลเฉพำะ
ที่ต้องกำรใช้ในระยะน้ันหรือเฉพำะระบบงำนน้ันเท่ำน้ัน ให้พยำยำม
เก็บข้อม้ลทุกอย่ำงที่คิดว่ำน่ำจะเป็นประโยชน์ เก็บทุกอย่ำงเท่ำที่จะ
ทำำได้แม้ว่ำข้อม้ลน้ันๆ อำจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ตำม แต่ทัง้น้ีต้อง

ใช้วิจำรณญำณกำำกับด้วยว่ำข้อม้ลใดที่ไม่เก่ียวกับกิจกำรขององค์กร รวมถึงข้อม้ลอ่ืนที่สำมำรถหำได้จำกภำยนอกองค์กรคือ
มีผ้้อ่ืนเก็บไว้แล้ว สำมำรถไปเรียกใช้ได้ เป็นต้น ไม่เช่นน้ันอำจจะเกิดอำกำรข้อม้ลบวมเกินควำมจำำเป็นหรือมีกำรเก็บซำำ้ซ้อน
กับองค์กรอ่ืน
กำรเก็บข้อม้ลที่ดีเพื่อใหค้รบถ้วนน้ันต้องมุ่งไปที่แหล่งข้อม้ลน้ันๆ เช่นข้อม้ลนิสิต/นักศึกษำ ต้องใช้ตัวนิสิต/นักศึกษำเป็นที่
ตัง้เพรำะมหำวิทยำลัยต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลผ้้น้ันในแง่มุมต่ำงๆ มำกหลำยและเป็นระยะเวลำนำน เก่ียวเน่ืองกับชีวิต
เขำทัง้ก่อนเข้ำมหำวิทยำลัย เข้ำมำในมหำวิทยำลัยแล้ว และเมื่อจบไปจำกสถำบัน อย่ำเก็บข้อม้ลนิสิต/นักศึกษำเพียงเพื่อใช้
กับงำนลงทะเบียนอย่ำงเดียว ตัวอย่ำงเช่นควรมีข้อม้ลเก่ียวเน่ืองกับที่พักอำศัยของนิสิต/นักศึกษำแต่ละคน ทัง้ภ้มิลำำเนำ
เดิม ทัง้ที่พักชัว่ครำว เช่นหอพักของมหำวิทยำลัย ซ่ึงข้อม้ลตรงส่วนหอพักของมหำวิทยำลัยน้ันสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ทัง้ใน
กำรติดต่อกับนิสิต/นักศึกษำและยังใชใ้นระบบกำรบริหำรหอพักและระบบกำรเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยด้วย ดังน้ันข้อม้ล
ที่ด้ว่ำเกินควำมจำำเป็นเหล่ำน้ีกลำยเป็นจำำเป็นในภำพรวมขององค์กรเพรำะมหำวิทยำลัยต้องสัมพันธ์กับนิสิต/นักศึกษำ
ตลอดไปในหลำกหลำยแง่มุม

กล่ำวในแง่มุมวิชำกำรแล้ว ระบบข้อม้ลต้องอำศัยส่ิงที่เรียกว่ำ Enterprise Data Standard หรือมำตรฐำนข้อม้ลระดับองค์กร
ซ่ึงแบ่งเป็นสององค์ประกอบใหญ่ๆ Slide 10 กล่ำวคือส่วนของพจนำนุกรมข้อม้ล หรือ Data Dictionary กับส่วนของ
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แบบจำำลองข้อม้ล หรือ Data Model
พจนำนุกรมข้อม้ลน้ันเป็นคลังของข้อม้ลที่เป็นข้อกำำหนด
เก่ียวกับตัวข้อม้ลขององค์กร เช่นเป็นข้อม้ลที่ระบุว่ำข้อม้ล
ของผ้้ป่วยน้ันประกอบด้วยอะไรบ้ำง แต่ละตัวมีร้ปแบบ
อย่ำงไร ใช้งำนที่ไหน เช่นน้ีเป็นต้น
องค์ประกอบหลักที่ใชใ้นกำรกำำหนดเก่ียวกับข้อม้ลแต่ละตัว
ในพจนำนุกรมข้อม้ลนอกจำกชื่อของข้อม้ลแล้วยังต้องมี
ควำมหมำย ควำมสัมพันธ์กับข้อม้ลอ่ืน แหล่งที่มำ กำรใช้
งำน ร้ปแบบ หน้ำตำ หรือที่เรียกว่ำ format
ส่วนแบบจำำลองข้อม้ลน้ันเป็นภำพรวมที่ระบุถึงร้ปแบบองค์
ประกอบของข้อม้ลแต่ละตัว หรือ data representation และ
กำรใช้งำนข้อม้ลเหล่ำน้ัน หรือ data usage ซ่ึงนิยมกำำหนดข้ึนในลักษณะของแผนภำพเพื่อสะดวกต่อกำรทำำควำมเข้ำใจ
และควำมชัดเจนในควำมสัมพันธ์ตำ่งๆ

พจนำนุกรมข้อม้ล หรือ Data Dictionary Slide 11 เป็นข้อม้ลเก่ียวข้องกับข้อม้ลขององค์กร มีไว้สำำหรับบรรยำยลักษณะ
ของข้อม้ล เช่น ชื่อผ้้ป่วยเป็นข้อม้ลชิน้หน่ึงซ่ึงต้องมีระบุไว้ในพจนำนุกรมข้อม้ลว่ำ "ชื่อผ้้ป่วย เป็นข้อม้ลชื่อว่ำ PN ซ่ึงย่อมำ
จำก Patient Name เป็นได้เพียงอักษร ไม่มีตัวเลข ไม่มีเคร่ืองหมำยพิเศษ ใช้ใส่เฉพำะชื่อ ไม่มคีำำนำำหน้ำ ไม่มีนำมสกุล ใช้
แตภ่ำษำไทยเทำ่น้ัน ชื่อในภำษำอ่ืนต้องบันทึกด้วยกำรเลียนเสียงทับศัพท์ ควำมยำวไม่เกิน 30 ตวัอักษร ฯลฯ" เช่นน้ี
เป็นต้น
นอกจำกชื่อของข้อม้ลแล้ว ยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกเช่นควำมหมำย ควำมสัมพันธ์กับข้อม้ลอ่ืน แหล่งที่มำ กำรใช้งำน ร้ป

แบบหรือ format และ "หมำยเหตุ" ซ่ึงใช้บรรจุประเด็นที่เก่ียวข้อง
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในกำรเข้ำใจในตัวข้อม้ล กำรใช้งำน หรือกำร
บำำรุงรักษำ เช่น "ชื่อผ้้ป่วยเป็นภำษำไทยเท่ำน้ัน แตใ่น
ปีงบประมำณ 2558 จะมีกำรขยำยเพื่อรองรับได้ 4 ภำษำคือ ไทย 
จีน โปรตุเกส และอังกฤษ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวกำรให้บริกำรผ้้
ป่วยได้ทัว่โลก" เช่นน้ีเป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อควำมเข้ำใจนอกเหนือไปจำก
ที่กำำหนดไว้ในระบบงำนเพื่อให้ส่วนงำนต่ำงๆ ทัง้ภำยในและ
ภำยนอกองค์กรเข้ำใจในตัวข้อม้ลได้ถ้กต้องตรงกัน
พจนำนุกรมข้อม้ลเป็นมำตรฐำนระดับองค์กรและระดับข้ำมองค์กร
หรือข้ำมชำติที่ทำำให้ส่งผ่ำนข้อม้ลถึงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่

ต้องไปผ่ำนระบบด่ำนข้อม้ลแปลงร้ปแบบหรือหน่วยต่ำงๆ ให้สอดคล้องอีกชัน้หน่ึง ทำำให้เกิดกำรแบ่งปันและใช้ข้อม้ลร่วม
กันได้ เกิดเป็นระบบงำนที่ต่อเน่ืองเอ้ือต่อกำรทำำธุรกิจ พำณิชย์ และกำรบริหำรจัดกำรระดับสำกลได้
ปัญหำสำำคัญที่พจนำนุกรมข้อม้ลช่วยขจัดได้คือข้อม้ลตัวเดียวกันอำจมชีื่อแตกต่ำงกันในแต่ละระบบงำน ในขณะที่ข้อม้ลที่
มีชื่อตรงกันอำจมีควำมหมำยแตกตำ่งกันได้ข้ำมระบบงำนหรือองค์กร ดังน้ันระบบพจนำนุกรมข้อม้ลที่ดีจะช่วยสนับสนุน
กำรตรวจสอบควำมถ้กต้องของข้อม้ล ที่เรียกว่ำ Data Validation หรือ Data Verification ได้ด้วย

เมื่อพิจำรณำระบบมำตรฐำนข้อม้ลระดับสำกลแล้ว จะพบว่ำระบบข้อม้ลด้ำนสำธำรณสุขเป็นกลุ่มที่มีพัฒนำกำรก้ำวหน้ำเป็น
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ระบบที่ส้งมำก อำจเน่ืองจำกเป็นระบบที่ต้องติดตำมกำรเคล่ือนตัวหรือกำรแพร่ระบำดของโรคต่ำงๆ เช่นไข้หวัดหลำยพันธุ์ 
มำลำเรีย โรคปำกเท้ำเป่ือย หรือโรควัวบ้ำ เหล่ำน้ีทำำให้กำรประสำนงำนข้ำมองค์กรและข้ำมประเทศเป็นส่ิงจำำเป็น Slide 12 
ผ้้สอนจึงได้นำำเอำแนวทำงในกำรพัฒนำพจนำนุกรมข้อม้ลของ AHIMA หรือ องค์กำรบริหำรข้อม้ลด้ำนสุขภำพของ
สหรัฐอเมริกำมำเป็นตัวอย่ำงศึกษำ โดยแนวทำงน้ีประกอบด้วยขัน้ตอนสำำคัญ 14 อย่ำงด้วยกัน
ขัน้ตอนแรกคือกำรวำงแผนกำรพัฒนำ กำรสร้ำง และกำรบำำรุงรักษำตัวพจนำนุกรมข้อม้ลน้ันเอง เพรำะเน่ืองจำกเป็นระบบ
ที่ซับซ้อน เป็นหลัก และใชง้ำนในระยะเวลำอันยำวนำน ขัน้ตอนที่ 2 คอืต้องใหพ้จนำนุกรมน้ันครอบคลุมทัง้องค์กร คือ
พิจำรณำในภำพรวมขององค์กร ไม่ใช่เพื่อสนองควำมต้องกำรของภำคส่วนใดเพียงบำงส่วน เช่นมีหน่วยงำนย่อยที่ยังไม่มี
ระบบสำรสนเทศใช้เลย ยงัทำำงำนด้วยกระดำษอย่้ แต่ข้อม้ลจำำเพำะที่หน่วยงำนน้ันใช้ต้องถ้กนำำมำผนวกลงในพจนำนุกรม
ข้อม้ลด้วย
ขัน้ตอนที่ 3 คอือย่ำปล่อยให้ฝ่ำยสำรสนเทศเป็นผ้้ทำำไปเพียงพวกเดียว แตต่้องให้ผ้้รับผิดชอบ ทัง้กำรหำ กำรเก็บ และกำร
ใช้ข้อม้ลเหล่ำน้ัน มีส่วนร่วมในกำรเลือกและกำรกำำหนดรำยละเอียดของข้อม้ล ส่วนขัน้ตอนที่ 4 เป็นกำรวำงแนวทำงด้ำน
เอกสำรซ่ึงจำำเป็นอย่ำงยิ่งในระบบที่ซับซ้อน จะอำศัยปำกเปล่ำวำจำหรืออำศัยบันทึกกำรประชุมน้ันไม่ได้เด็ดขำด และต้อง
กำำหนดวิธีกำรอนุมัติให้เอกสำรเหล่ำน้ันออกมำเป็นทำงกำรอย่ำงเป็นระบบ ทัง้ในปัจจุบันขณะทำำกำรสร้ำงพจนำนุกรมข้อม้ล 
กับในอนำคตที่ต้องบำำรุงรักษำด้แลในระยะยำว
ขัน้ตอนที่ 5 เก่ียวเน่ืองกับรุ่นของข้อม้ล หรือ Data Version 
ดังตัวอย่ำงเก่ียวกับชื่อของผ้้ป่วย จะเห็นว่ำฐำนข้อม้ลเก่ำจะให้
ชื่อเป็นภำษำไทยภำษำเดียว แตฐ่ำนข้อม้ลของระบบงำนที่สร้ำง
ใหม่จะยอมให้มีชื่อเป็นสำมภำษำได้ แต่อำจได้ทีละภำษำต่อผ้้
ป่วย ในขณะที่ฐำนข้อม้ลในอนำคตอำจยอมให้มีชื่อผ้้ป่วยแต่ละ
รำยเป็น 3 ภำษำบรรจุไว้ครบในฐำนข้อม้ลก็เป็นได้ ดังน้ัน
ระบบงำนต้องมีกำรกำำหนดว่ำใช้ข้อม้ลชื่อผ้้ป่วยรุ่นใด เพื่อไม่ให้
เกิดควำมสับสน ซ่ึงนำำไปส้่ขัน้ตอนที่ 6 คอืต้องออกแบบและ
สร้ำงพจนำนุกรมให้เผ่ือกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขได้โดยสะดวกแต่
มีกำรรักษำสิทธิอำำนำจกำรแก้ไข ควบคุมให้เหมำะสม รวมไป
ถึงเผ่ือกำรขยำยตัวของขนำดของข้อม้ลในขัน้ตอนที่ 7 เช่นชื่อทำงกำรของยำซ่ึงอำจยำวข้ึนเร่ือยๆ เมื่อศำสตร์และกำรผลิตมี
ควำมซับซ้อนข้ึนมำกในอนำคต
ขัน้ตอนที่ 8 เป็นเร่ืองของกำรยึดมำตรฐำนโลกหรือมำตรฐำนอุตสำหกรรมในระดับสำกล เชน่ ISO 11179 ซ่ึงเป็น
มำตรฐำนของข้อม้ลเก่ียวกับข้อม้ลหรือเรียกว่ำ Metadata Registry เพื่อให้ระบบงำนขององค์กรสำมำรถเชื่อมโยงแลก
เปล่ียนข้อม้ลกับระบบงำนขององค์กรอ่ืนๆ ได้ถึงระดับนำนำประเทศ ซ่ึงขัน้ตอนที่ 9 เน้นในส่วนมำตรฐำนอุตสำหกรรม
ระดับท้องถ่ินหรือระดับชำติด้วย ดังน้ันในขัน้ตอนที่ 10 จึงเป็นกำรระแวดระวังควำมลักลัน่ระหว่ำงมำตรฐำนสำกลกับ
มำตรฐำนท้องถ่ิน ต้องมีหน่วยงำนหรือองค์กรที่จะสะสำงควำมลักลัน่เหล่ำน้ี หรือหำกสะสำงไม่ได้ จำำต้องระบุใหช้ัดเจนใน
พจนำนุกรมถึงควำมขัดแย้งน้ี
ปัจจุบันข้อม้ลด้ำนภ้มิศำสตร์เร่ิมมีบทบำทสำำคัญข้ึนอย่ำงมำก เพรำะองค์กรโดยทัว่ไปหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ต้องสัมพันธ์กับ
ข้อม้ลประเภทน้ี เช่นกระทรวงมหำดไทยต้องร้้พิกัดภ้มิศำสตร์ของทุกหม่้บ้ำนและตำำบล บริษัทขำยตรงต้องร้้ที่อย่้ของสำขำ 
ของพนักงำน ละแวกกำรขำย และที่อย่้ของล้กค้ำ เพื่อประโยชน์ในกำรจัดส่งสินค้ำตำมหลัก logistic ดังน้ันในขัน้ตอนที่ 11 
จึงเป็นเร่ืองกำรยึดมำตรฐำนสำกลสำำหรับข้อม้ลประเภทน้ีไว้เพื่อประโยชน์ในกำรใช้ข้อม้ลเหล่ำน้ีของสำกลหรือของทำงกำร 
รวมถึงซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำรเก่ียวเน่ืองกับข้อม้ลเหล่ำน้ีเช่นเคร่ืองค้นหำและกำำหนดเส้นทำงหรือที่เรียกว่ำ GPS น่ันเอง
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ขัน้ตอนที่ 12 เป็นเร่ืองของกำรนำำข้อม้ลในพจนำนุกรมไปทดสอบใช้งำน เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบงำนที่สร้ำงข้ึนตำมข้อกำำหนด
ต่ำงๆ ในพจนำนุกรมน้ันสำมำรถทำำงำนได้จริง ไม่มีข้อบกพร่อง ติดขัด หรือกำำกวม ส่วนขัน้ตอนที่ 13 เป็นกำรให้ควำมร้้แก่
พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่หรือผ้้บริหำรที่เก่ียวข้องให้เข้ำใจถึงควำมสำำคัญของพจนำนุกรมข้อม้ล เพื่อที่จะได้รับควำมร่วมมือใน
กำรใช้ กำรบริหำรจัดกำร และกำรบำำรุงรักษำในระยะยำวต่อไป
ขัน้ตอนที่ 14 ซ่ึงเป็นขัน้ตอนสุดท้ำยน้ันคือกำรตรวจสอบกำรใช้งำนจริงอย่้สมำ่ำเสมอว่ำมีกำรแบ่งปันหรือกำรลดควำมซำำ้
ซ้อนที่เกิดจำกกำรใช้พจนำนุกรมได้มำกน้อยเพียงใด เพื่อกำรปรับปรุงร้ปแบบโครงสร้ำงหรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อม้ล
ต่ำงๆ ใหเ้หมำะสมต่อไป

Slide 13 เป็นตัวอย่ำงของข้อม้ล Metadata ที่มีอย่้ในพจนำนุกรมของหน่วยสถิติและสำรสนเทศด้ำนสุขภำพและสวัสดิกำร
สังคมแห่งชำติของออสเตรเลีย ข้อม้ลที่ยกมำเป็นตัวอย่ำงศึกษำน้ีคือสถำนะกำรส้บบุหร่ีซ่ึงในส่วนต้นน้ันเป็นข้อม้ลทัว่ไป

ของข้อม้ลตัวน้ี เช่น เลขรหัสในระบบข้อม้ล วันที่ข้ึนทะเบียน
ข้อม้ลตัวน้ีอย่ำงเป็นทำงกำร คำำจำำกัดควำม ระบบงำนที่เก่ียวข้อง
ส่วนถัดไปเป็นข้อม้ลจำำเพำะของข้อม้ลตัวน้ี เช่น เป็นประเภท
ตวัเลข ควำมยำวหน่ึงหลักหรือหน่ึงตัวอักษร และมีค่ำต่ำงๆ ดังที่
กำำหนดไว้ เช่น 1 หมำยถึงส้บเป็นนิสัย และ 4 หมำยถึงเคยส้บ
แต่เลิกแล้ว เชน่น้ีเป็นต้น
จะเห็นว่ำด้วยกำรกำำหนดอย่ำงละเอียดและชัดเจนเป็นลำยลักษณ์
อักษรหรืออย่้ในร้ปของฐำนข้อม้ลหรือค่้มือที่เรียกใช้ได้เช่นน้ี 
สำมำรถลดควำมเข้ำใจผิด ควำมกำำกวม และปัญหำอ่ืนๆ เก่ียว
เน่ืองกับกำรใช้ข้อม้ลขององค์กรได้เป็นอย่ำงดี แต่ทัง้น้ีวินัยใน

กำรสร้ำง ใชง้ำน และกำรบำำรุงรักษำระบบพจนำนุกรมข้อม้ลน้ีก็จำำเป็นอย่ำงยิ่ง เปรียบเสมือนรำชบัณฑิตยสถำนที่ต้องมี
วินัยในกำรด้แลบำำรุงรักษำพจนำนุกรมของไทย

เพื่อให้ผ้้เรียนเข้ำใจถึงควำมสำำคัญในกำรเสำะหำข้อม้ลให้ครอบคลุมงำนขององค์กร จะได้ยกตัวอย่ำงข้อม้ลพื้นฐำนที่จำำเป็น
ต้องมีสำำหรับมหำวิทยำลัยในประเทศ ซ่ึงมหำวิทยำลัยใดๆ ของไทยในปัจจุบันควรประกอบด้วยข้อม้ลพื้นฐำน 6 ด้ำนด้วย
กัน Slide 14 กล่ำวคือ
ด้ำนที่ 1 ข้อม้ลด้ำน นิสิต/นักศึกษำ คือบุคคลผ้้เข้ำมำหำควำมร้้ ส่วนด้ำนที่ 2 คอืข้อม้ลเก่ียวกับบุคลำกร ทัง้ในส่วนของ
คณำจำรย์ผ้้ให้ควำมร้้ และเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ นับ
แต่อธิกำรบดี ฝ่ำยบริหำร เจ้ำที่ธุรกำร ไปจนถึงบุคลำกรด้ำน
กำรรักษำควำมปลอดภัย
ด้ำนที่ 3 คอืเร่ืองของรำยวิชำ ซ่ึงครอบคลุมกำรเรียนกำรสอน 
หลักส้ตร ตำรำงสอนตำรำงสอบ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองเช่น
กำรสอบกำรคัดเลือก ประกำศนียบัตร
ด้ำนที่ 4 คอืผลงำนของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิจัย กำร
พัฒนำ กำรให้บริกำรสังคม ใหค้ำำปรึกษำ ออกอำกำศ เป็น
พิธีกร หรือผลงำนของนิสิต/นักศึกษำ ในด้ำนวิทยำนิพนธ์ 
สำรนิพนธ์ รำยงำนโครงงำนของนิสิต รวมถึงจำำนวนและสำย
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งำนควำมก้ำวหน้ำทำงอำชพีของศิษย์เก่ำ เหล่ำน้ีถือเป็นผลงำนของมหำวิทยำลัยทัง้สิน้
ด้ำนที่ 5 คอืเร่ืองกำรเงิน บัญชี และกำรใช้จ่ำย งบประมำณทัง้หลำยของมหำวิทยำลัย ซ่ึงแน่นอนว่ำ "กองทพัต้องเดินด้วย
ท้อง" คอืจะดำำเนินกิจกรรมอันใดจำำต้องมีทุนทรัพย์เสมอ
ด้ำนสุดท้ำยคือด้ำนที่ 6 ครอบคลุมระบบกำยภำพ หรือเรียกว่ำ Facilities คือหมำยรวมถึงอำคำรสถำนที่ ระบบนำ้ำ ระบบไฟ 
ยำนพำหนะ ระบบบำำบัดนำ้ำเสีย หอพัก ตน้ไม้ใบหญ้ำ และอนุสำวรีย์ทัง้หลำยในเขตรัว้ของมหำวิทยำลัย
ผ้้เรียนจะพบว่ำข้อม้ลหลักทัง้หกด้ำนน้ี ครอบคลุมทุกแง่มุมของกำรดำำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัยในฐำนะเป็นองค์กร
แบบหน่ึง ไม่ว่ำจะเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐ ในกำำกับด้แล หรือมหำวิทยำลัยของเอกชนก็ตำม ซ่ึงจะเห็นว่ำหำกมีกำรวำง
มำตรฐำนข้อม้ลใหค้รอบคลุมด้ำนต่ำงๆ เหล่ำน้ีอย่ำงเหมำะสม จะสำมำรถใช้ประโยชน์ในระบบงำนใดๆ ของมหำวิทยำลัยทัง้
ในระดับปฏิบัติงำนและระดับบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภ์ำพ

พจนำนุกรมข้อม้ลในควำมเข้ำใจของคนทัว่ไปน่ำจะมีลักษณะเป็นกระดำษเป็นเล่ม แต่หำกเป็นเช่นน้ันจะไม่สะดวกและมี
ประสิทธิภำพในกำรนำำไปใชง้ำน ดังน้ันพจนำนุกรมข้อม้ลในปัจจุบันจึงอย่้ในร้ปของอิเล็กทรอนิกส์ แต่แม้จะเป็นเช่นน้ันก็ยัง
สำมำรถแบ่งพจนำนุกรมได้เป็นสองประเภท Slide 15

ประเภทแรกคือแบบเฉ่ือยหรือ Passive Dictionary คอืถึงแม้จะ
เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หรือแม้จะเป็นกระดำษอย่้ก็ตำม 
พจนำนุกรมประเภทน้ีจะเป็นระบบที่แยกออกจำกระบบงำนหรือ
ระบบฐำนข้อม้ลต่ำงๆ ทำำใหเ้มื่อเวลำนำำข้อม้ลในพจนำนุกรมไปใช้ 
ต้องทำำด้วยมือคือคัดลอกไปใส่ลงในฐำนข้อม้ลหรือในโปรแกรมเพื่อ
กำรกำำหนดตัวแปรต่ำงๆ ซ่ึงทัง้เสียเวลำและอำจเกิดผิดพลำดจำก
กำรคัดลอกเหล่ำน้ัน รวมถึงเสียเวลำในกำรค้นหำพจนำนุกรมที่อำจ
อย่้กระจัดกระจำยไม่เป็นที่เป็นทำง โดยเฉพำะหำกอย่้ในร้ปของ
กระดำษเป็นเล่ม
ส่วนอีกแบบคือแบบคล่องตัวหรือ Active Dictionary ซ่ึงจะผนวก

เป็นส่วนหน่ึงของระบบงำน หรือระบบฐำนข้อม้ล ดังน้ันเวลำเขียนหรือพัฒนำโปรแกรมในระบบงำน ซอฟต์แวร์ช่วยกำร
พัฒนำโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปยังพจนำนุกรมข้อม้ลแล้วข้ึนเป็นรำยกำรของข้อม้ลที่มีใหใ้ช้ ผ้้เขียนโปรแกรมสำมำรถเลือกเอำ
จำกรำยกำรบนหน้ำจอได้ทันที ลดโอกำสที่จะเลือกใช้ข้อม้ลผิดพลำดให้น้อยลง หรือหำกต้องป้อนชื่อข้อม้ลเองด้วยมือ 
ซอฟต์แวร์จะช่วยตรวจสอบกับพจนำนุกรมข้อม้ลใหโ้ดยอัตโนมัติและเตือนผ้้เขียนโปรแกรมถึงควำมผิดพลำดต่ำงๆ ได้

ประเด็นสำำคัญอีกประกำรหน่ึงคือพจนำนุกรมข้อม้ลน้ันเป็นหัวใจ
สำำคัญของระบบสำรสนเทศขององค์กร เป็นรำกฐำนหรือโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่สำำคัญยิ่งยวด เพรำะหำกพจนำนุกรมข้อม้ลถ้กทำำลำยไปก็
เปรียบเสมือนหัวใจวำย องค์กรสำมำรถเป็นอัมพำตได้เพรำะข้อ
กำำหนดต่ำงๆ ของข้อม้ลขององค์กรหำยไป Slide 16 ดังน้ันต้องมี
กำร backup ให้ดี ไม่ว่ำจะเป็นทัง้แบบ Passive หรือแบบ Active 
ก็ตำม
นอกจำกน้ันระบบสำำรองที่ดีจะสำมำรถช่วยให้ร้้ได้ว่ำมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกับพจนำนุกรมหรือไม่ ซ่ึงจะช่วยทัง้ในเร่ือง
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กำรบำำรุงรักษำระบบและในเร่ืองควำมมัน่คงปลอดภัยของระบบด้วยในกรณีหำกมีผ้้ไม่ประสงค์ดีเข้ำมำเปล่ียนแปลงข้อม้ลใน
พจนำนุกรมไป

องค์ประกอบส่วนที่สองของมำตรฐำนข้อม้ล Slide 17 คอืแบบ
จำำลองข้อม้ลหรือ Data Model ซ่ึงเป็นกำรจำำลองภำพรวมของ
ข้อม้ลทัง้หมดขององค์กร โดยครอบคลุมนิยำมของข้อม้ลแต่ละตัว 
ร้ปแบบ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อม้ล กำรใช้งำน
แบบจำำลองข้อม้ลมักอย่้ในร้ปของภำพสัญญลักษณ์ปนกับข้อควำม 
เป็นลักษณะของแผนภำพเพื่อให้สะดวกต่อกำรใชง้ำนและทำำควำม
เข้ำใจได้โดยง่ำย
ประโยชน์ที่สำำคัญของแบบจำำลองข้อม้ลคือสำมำรถใช้เป็นเคร่ือง
มือ หรือภำษำ ในกำรส่ือสำรทำำควำมเข้ำใจระหว่ำงกันในองค์กร
ได้เป็นอย่ำงดี ทำำให้ระบบงำนทัง้หลำยที่พัฒนำจัดสร้ำงจัดทำำข้ึนมี

ควำมชัดเจนและมีเสถียรภำพ

แบบจำำลองข้อม้ลหรือ Data Model น้ีมีบทบำทอยำ่งส้งในกระบวนกำรพัฒนำระบบงำนขององค์กร จำกแผนภำพใน Slide 
18 แบบจำำลองข้อม้ลน้ันเป็นรำกฐำนในกำรจัดทำำหรือพัฒนำระบบงำนและระบบข้อม้ลขององค์กร กำรมีแบบจำำลองข้อม้ลที่
ดีทำำให้ระบบงำนสะดวกต่อกำรเชื่อมโยงกับระบบอ่ืน เอ้ืออำำนวยต่อกำรผนวกระบบหรือ System Integration ได้เป็นอย่ำง
ดี
แบบจำำลองที่ดียังทำำให้ระบบข้อม้ลของแต่ละระบบงำนย่อยมี
ควำมสอดคล้องกัน และลดควำมซำำ้ซ้อนหรือควำมลักลัน่กันใน
ระหว่ำงข้อม้ลที่มหีลำยสำำเนำ
ระบบงำนและระบบข้อม้ลที่ดีน้ันจะเป็นรำกฐำนให้กับกำร
ดำำเนินกิจกรรมขององค์กรอีกชัน้หน่ึง ทำำให้องค์กรมีโอกำส
ทำงธุรกิจที่ดีเพรำะมีข้อม้ลดี มีประสิทธิภำพส้งและสำมำรถ
สนองตอบต่อกำรเปล่ียนแปลงในเชิงธุรกิจได้อย่ำงดีเพรำะมี
ข้อม้ลครบถ้วนไม่เสียเวลำในกำรจัดหำเพิ่มเติม สำมำรถนำำ
ข้อม้ลมำใช้ประกอบระบบงำนใหม่ได้โดยเร็ว และรองรับสภำพ
กำรณ์ใหม่ๆ ได้เน่ืองจำกได้ตระเตรียมระบบข้อม้ลไว้อย่ำงรอบคอบแล้ว
ระบบงำนและระบบข้อม้ลที่ดีน้ียังจะช่วยให้องค์กรลดค่ำโสหุ้ยในกำรดำำเนินกิจกรรมและลดควำมเส่ียงต่ำงๆ ลงด้วยเพรำะมี
ข้อม้ลที่ครบสมบ้รณ์ สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ในทุกสถำนกำรณ์อย่ำงรวดเร็ว

แบบจำำลองข้อม้ลโดยพื้นฐำนจะแบ่งเป็นสำมระดับ Slide 19 โดยหลักใหญ่อย่้ที่ระดับ Conceptual Level คือเป็นแบบ
จำำลองในแนวคิดขององค์กร ในแง่มุมของกำรทำำกิจกรรม หรือมองจำกมุมมองของธุรกิจ
เรียกได้ว่ำระดับ Conceptual น้ีไม่เก่ียวข้องอะไรกับระบบสำรสนเทศในเชิงเทคนิค องค์กรที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ก็ยัง
สำมำรถกำำหนด Conceptual Level Data Model ข้ึนมำได้เพรำะเป็นส่ิงที่ส่องสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้ำงของข้อม้ลต่ำงๆ 
ร้ปแบบ และควำมสัมพันธ์เพื่อกำรใช้งำนภำยในองค์กร
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แบบจำำลองข้อม้ลระดับ Conceptual น้ีจะถ้กแปลงใหเ้ป็นแบบจำำลองข้อม้ลเชิงกำยภำพ หรือ Physical Data Model ระดับ
ชัน้กำยภำพน้ีเหมำะสำำหรับกำรนำำไปใช้จัดทำำจัดสร้ำงระบบฐำน
ข้อม้ลหรือระบบงำนต่ำงๆ ข้ึนในเชิงเทคนิค
ส่วนแบบจำำลองอีกระดับหน่ึงคือแบบจำำลองภำยนอก หรือ 
External Model หรือนิยมเรียกว่ำ View หรือ "มุมมอง" น่ันเอง 
หมำยถึงเป็นแบบจำำลองข้อม้ลที่สอดคล้องกับมุมมองหรือขอบเขต
กำรใช้งำนของส่วนงำนย่อยขององค์กร เช่นทำงด้ำนระบบกำยภำพ
ของมหำวิทยำลัยก็ไม่จำำเป็นต้องไปสนใจข้อม้ลในส่วนของผลงำน
วิจัย เช่นน้ีเป็นต้น ดังน้ันกำรสร้ำงฐำนข้อม้ลหรือระบบงำนจะ
สำมำรถถอดเฉพำะส่วนของ Conceptual Model ที่เก่ียวข้องเพื่อ
ให้แบบจำำลองไม่ซับซ้อนวุ่นวำยมำกเกินไปโดยเปล่ำประโยชน์

แบบจำำลองระดับ View หรือ External น้ี สำมำรถมีได้หลำยตัว ข้ึนกับส่วนงำนย่อยหรือระบบงำนใดๆ จะนำำไปใช้งำน แต่
กำรปรับเปล่ียนหรือแก้ไขแบบจำำลองต้องกระทำำต่อ Conceptual Model เท่ำน้ัน

แบบจำำลองข้อม้ลน้ันหำกนำำมำใช้ประโยชน์ให้ดีจะนำำไปส้่ข้อม้ลที่มีคุณภำพ น่ำเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อกำรใชง้ำน โดย
ขัน้ตอนโดยสังเขปของกำรนำำแบบจำำลองข้อม้ลไปใช้ประโยชน์จนเกิดเป็นข้อม้ลน้ันเป็นดัง Slide 20
ขัน้ตอนแรกคือกำรสร้ำง Conceptual Data Model จำกส่ิงที่เรียกว่ำ Activity Model คือแบบจำำลองของกำรปฏิบัติงำนใน
ระบบงำน รวมถึงกำรใช้ Data Requirement หรือข้อกำำหนดด้ำนข้อม้ลอย่ำงละเอียด ทัง้สองส่วนน้ีจะทำำให้สำมำรถกำำหนด
ข้อม้ล ร้ปแบบ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อม้ลเหล่ำน้ันได้ ผลคือ Conceptual Data Model ที่ประกอบด้วยส่วนสำำคัญ
อย่ำงน้อยคือ Entities/Subtypes หมำยถึงข้อม้ลตัวตำ่งๆ รวม
ทัง้ร้ปแบบย่อยของมัน Attributes คือคุณสมบัติของข้อม้ล 
Relationship คือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อม้ล และ Integrity 
Rule คอืกฎเกณฑ์ที่ควบคุมกลุ่มข้อม้ลให้มคี่ำที่สอดคล้องไม่
ขัดแย้งกัน
Conceptual Data Model น้ันจะถ้กนำำมำสร้ำงเป็น Physical 
Data Model คือแบบจำำลองข้อม้ลทำงกำยภำพ โดยอำศัย
สภำพแวดล้อมด้ำนเทคนิคหรือ Technical Environment และ
ข้อกำำหนดทำงสมรรถนะกำรทำำงำนของระบบหรือ 
Performance Consideration มำร่วมในกำรสร้ำง Physical 
Model ด้วย
Physical Data Model น้ันจะเป็นแบบจำำลองที่เหมือนแมพ่ิมพ์สำำหรับไปข้ึนร้ปเป็นตัวข้อม้ลในระบบงำนและฐำนข้อม้ล
ต่ำงๆ ในแบบจำำลองน้ีประกอบด้วยส่วนสำำคัญอย่ำงเช่น Table หรือตำรำงแสดงกลุ่มข้อม้ลที่สัมพันธ์กัน Column ซ่ึงบรรจุ
ข้อม้ลแต่ละตัว Keys/Indices คอืกุญแจหลักหรือดัชนีที่ใช้ในกำรระบุข้อม้ลแต่ละกลุ่ม และ Trigger สำำหรับกำำหนดขัน้
ตอนในกำรปรับเปล่ียนข้อม้ลไปตำมกำรเปล่ียนแปลงของข้อม้ลตัวอ่ืนในกลุ่ม
จำกน้ันองค์กรสำมำรถนำำเอำ Physical Data Model น้ีร่วมกับระบบจัดกำรฐำนข้อม้ลและระบบงำนต่ำงๆ ในกำรนำำเข้ำ
ข้อม้ลที่เป็นขององค์กรจริงๆ มำให้เป็นข้อม้ลในระบบงำนเพื่อให้พร้อมที่จะใชง้ำนต่อไป
อน่ึง จะสังเกตได้ว่ำทุกครัง้ที่มีกำรปรับเปล่ียนเก่ียวกับข้อม้ล เช่นมีกำรปรับเปล่ียน เพิ่ม หรือลดข้อม้ลกับระบบ จำำต้องนำำ
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กำรเปล่ียนแปลงเหล่ำน้ันมำผ่ำนกระบวนกำรใหมห่มด โดยใช้ในกำร "แก้ไข" Conceptual Data Model ลงมำเลยทีเดียว 
เพื่อให้ระบบข้อม้ลทัง้หมดสอดคล้องต้องกันในส่วนของกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขเหล่ำน้ัน

Conceptual Data Model น้ันมีร้ปแบบได้หลำยอย่ำง ข้ึนกับควำมต้องกำรใช้งำน ตวัอย่ำงเช่นใน Slide 21 เป็นแบบ
จำำลองของข้อม้ลที่ต้องใชใ้นระบบจัดกำรแผ่นซีดีที่มีไว้ในครอบครองจำำนวนมำกซ่ึงมีข้อม้ลในกลุ่มน้ีเช่น วงดนตรี หรือ 
Band ควำมยำวของเพลง หรือ Duration เคร่ืองดนตรี หรือ Instrument นักร้องหรือนักดนตรี หรือ Person เหล่ำน้ี

เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ำกำรแสดงแบบจำำลองออกมำเป็นแผนแบบหรือ
แผนผังทำำให้เข้ำใจโครงสร้ำงภำพรวมของระบบได้ง่ำยและ
ชดัเจนข้ึน เมื่อนำำเอำแบบจำำลองข้อม้ลน้ีไปถอดเป็นฐำนข้อม้ล
หรือระบบงำนเพื่อใช้ประโยชน์จะทำำให้มีโอกำสผิดพลำด 
สับสน น้อยลงได้อย่ำงมำก เพรำะมีแบบแผนที่เป็นร้ปร่ำง เป็น
แผนผัง เป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดเจนให้ดำำเนินกำรตำมได้
มำตรฐำนในกำรเขียนแผนผังหรือแผนภำพของแบบจำำลอง
ข้อม้ลน้ัน มีหลำยมำตรฐำน แต่ไม่ว่ำจะใช้มำตรฐำนหรือ
แนวทำงอย่ำงไร ตรำบเท่ำที่สำมำรถสำำแดงภำพรวมของระบบ

ข้อม้ลในลักษณะที่จะไม่ใหเ้กิดควำมสับสน กำำกวม ใหค้รอบคลุมอย่ำงเหมำะสม สำมำรถนำำไปใชใ้นกำรสร้ำงฐำนข้อม้ลและ
ระบบงำนได้เป็นอย่ำงดี ก็ถือว่ำวิธีกำรหรือมำตรฐำนของแผนผังหรือแผนภำพเหล่ำน้ันใช้ได้แล้ว

มำตรฐำนที่เป็นที่นิยมอีกแบบหน่ึงสำำหรับกำรแสดง Data Model คอืกำรใช้ Entity-Relationship Diagram หรือแผนภำพ
แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อม้ลต่ำงๆ แผนภำพแบบน้ีนิยมเรียกสัน้ๆ ว่ำ ER Diagram ซ่ึงจะมีลักษณะกำรใช้สัญญ
ลักษณ์ที่เข้มงวดและจำำเพำะข้ึนมำก ทำำให้ลดควำมสับสนหรือควำมกำำกวมได้ดีข้ึน
ตัวอย่ำงที่ยกมำ Slide 22 เป็น ER Diagram ของระบบ
สำรสนเทศของกิจกำรบริษัททัว่ไป
ส่วนที่เป็นกล่องส่ีเหล่ียมน้ันคือ Entity หรือข้อม้ล ส่วนที่เป็น
ร้ปขนมเปียกป้นหรือเพชรคือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อม้ล และ
ส่วนที่เป็นวงรีน้ันเป็นคุณสมบัตติ่ำงๆ ของข้อม้ลเหล่ำน้ัน
ในตัวอย่ำงของ ER Diagram น้ีประกอบด้วยพนักงำนหรือ 
Worker ที่สังกัดกับส่วนงำนหรือ Department และพนักงำนก็
ร่วมอย่้ในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัท พนักงำนจะทำำหน้ำที่สัง่
ซ้ือวัตถุดิบหรือส่ิงที่ต้องกำรใช้ในโครงกำรหรือ Buy-order ซ่ึง
จะระบุถึงสินคำ้หรือ Product ที่ต้องกำร และผ้กพันไปถึงผ้้ขำย
สินค้ำวัตถุดิบเหล่ำน้ันหรือ Supplier อีกต่อหน่ึง

ตัวอย่ำงอีกอันหน่ึงใน Slide 23 คือเก่ียวกับกิจกำรโรงแรม ซ่ึงจะมีข้อม้ลประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ที่ตัง้หรือ location หอ้งหรือ 
rooms นโยบำยหรือ policy เคร่ืองอำำนวยควำมสะดวกหรือ facilities และผ้้จัดกำรโรงแรมหรือ manager
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จะเห็นได้จำกตัวอย่ำงเหล่ำน้ีว่ำ เวลำกำำหนดข้อม้ลข้ึนมำ ต้องเก็บ
ข้อม้ลที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน อย่ำงเช่นในตัวอย่ำงน้ีเมื่อกล่ำวถึง 
"โรงแรม" ก็ต้องมีคุณสมบัติตำ่งๆ เช่นชื่อ ตลอดจนข้อม้ลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำำเนินกิจกำรของโรงแรมเช่น กำรจัดลำำดับโรงแรม
โดยหน่วยงำนอิสระเป็นต้น ซ่ึงแม้จะไม่มีระบบงำนพื้นฐำนใดที่
ตอ้งกำรใช้ข้อม้ลกำรจัดลำำดับน้ีเลยในขณะน้ัน แต่เน่ืองจำกเป็น
คณุสมบัติหรือข้อม้ลที่เก่ียวเน่ืองกับควำมเป็นโรงแรม ดังน้ันจะต้อง
มีกำรใช้งำนอย่ำงแน่นอนเพรำะเป็นข้อม้ลที่สำำคัญ เพียงแตต่อนทำำ
ระบบงำนตำ่งๆ ข้ึนมำอำจยงันึกไปไม่ถึงหรือยังไม่ถึงเวลำที่จะต้องไป
หว่งกำรจัดลำำดับของโรมแรมน้ันก็เป็นได้

ลักษณะของมำตรฐำนในกำรเขียนแผนภำพหรือแผนผังประเภท ER Diagram น้ันมีได้หลำยวิธี อย่ำงในตัวอย่ำงน้ี Slide 
24 เป็นกำรระบุรำยละเอียดที่ชัดเจนข้ึนสำำหรับข้อม้ลหลักแต่ละตัว เช่นข้อม้ลเก่ียวกับผ้้ใช้งำนหรือ Users ที่เป็นพนักงำน
ของห้ำงสรรพสินค้ำที่มีหลำยสำขำ ก็อำจระบุรำยละเอียดตำ่งๆ เก่ียวกับพนักงำนลงไปในแผนภำพ เชน่ ชื่อที่ใช้ในระบบ ชื่อ
จริง นำมสกุล กุญแจสำำหรับกำรสร้ำงและถอดรหัสผ่ำน เลข
ประจำำตัวพนักงำน ร้ปแบบกำรจ้ำงงำน เช่นเป็นล้กจ้ำงรำยวัน 
ฝ่ำยที่ทำำงำนอย่้ และสำขำของห้ำงที่พนักงำนทำำงำนอย่้ เหล่ำน้ี
เป็นต้น
กำรจะกำำหนดว่ำให้มีรำยละเอียดระดับไหน มำกน้อยเพียงใด
น้ัน โดยทัว่ไปข้ึนกับมำตรฐำนแต่ละร้ปแบบแต่ละค่ำย แต่มักจำำ
ต้องคำำนึงถึงควำมสวยงำมควบค่้ไปด้วย เพรำะแผนภำพเหล่ำน้ี
จะต้องใช้ประโยชน์ในกำรส่ือสำรกับทุกภำคส่วนขององค์กรจึง
ต้องสะดวก งำ่ยต่อกำรอ่ำนกำรทำำควำมเข้ำใจ ไม่ซับซ้อนจน
เกินเหตุ แต่ขณะเดียวกันก็มีกำรระบุรำยละเอียดมำกพอใน
ลักษณะต่ำงๆ เช่นเป็นภำคผนวกแยกเพื่อกำรอธิบำยข้อม้ล ทัง้น้ีเพื่อให้แน่ใจว่ำผ้้ที่นำำไปใช้จะมีข้อม้ลเพื่อกำรสร้ำงระบบ
ข้อม้ลได้ครบถ้วนเพียงพอ

ตัวอย่ำงของ ER Diagram ใน Slide 25 น้ันไม่ได้ตัง้ใจให้ผ้้
เรียนอ่ำนตัวอักษรอะไรในแผนภำพน้ันออก เพรำะไม่เช่นน้ัน
จะไม่เห็นภำพรวม ไม่ได้เห็นควำมซับซ้อนของระบบงำน
สำรสนเทศ ตวัอย่ำงน้ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบข้อม้ลทำงด้ำนยำ
และเวชภัณฑ์ ซ่ึงในระบบงำนจริงน้ันจะมีควำมซับซ้อนยุ่งยำก
มำกแบบน้ี ดังน้ันกำรมีสถำปัตยกรรมของระบบงำนและระบบ
ข้อม้ลที่ดี อิงตำมมำตรฐำน มีกำรทำำเอกสำรประกอบที่เหมำะ
สม และมีควำมเข้ำใจตรงกันในระดับขององค์กรว่ำจะต่ำงคน
ต่ำงฝ่ำยต่ำงทำำน้ันไม่ได้ เชน่น้ีจะช่วยให้โอกำสมีระบบ
สำรสนเทศที่เหมำะสมเป็นประโยชน์ต่อองค์กรน้ันส้งข้ึน
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อีกประเด็นหน่ึงเก่ียวเน่ืองกับตัวอย่ำงน้ีคือกำรพยำยำมจำำกัดควำมซับซ้อนของแผนภำพเอำไว้ในระดับที่เหมำะสม ซ่ึงต้องมี
กำรแจกแจงแผนภำพใหญ่ให้ออกมำในร้ปของแผนภำพย่อยหลำยๆ ภำพประกอบกัน แต่ละแผนภำพจงึจะไม่เกิดควำมยุ่ง
ยำกซับซ้อนยำกแก่กำรทำำควำมเข้ำใจ

กำรกำำหนดมำตรฐำนของข้อม้ลโดยอำศัยแบบจำำลองข้อม้ลอีกวิธีหน่ึงคือใช้ Dataflow Diagram ดังใน Slide 26 คอื
เป็นกำรตีแบบให้เห็นถึงกำรเคล่ือนไหวของข้อม้ล ในตัวอย่ำงน้ันจะ
เป็นลักษณะสำยกำรออกคำำสัง่ขององค์กรกำรบินและอวกำศของ
สหรัฐหรือนำซ่ำ ซ่ึงจะแสดงถึงองค์ประกอบที่ต้องใช้ข้อม้ล อยำ่ง
เช่นส่วน Command Capture ทำำหน้ำที่รับคำำสัง่จำกภำยนอก เชน่
จำกศ้นย์ควบคุมกำรบิน แล้วส่งต่อคำำสัง่ที่ถ้กต้อง หรือ Valid 
Cmds ให้แก่ส่วนของ Command Executive ซ่ึงมีหน้ำที่ปฏิบัติ
ตำมคำำสัง่ต่ำงๆ จะเห็นได้ว่ำลักษณะของแผนภำพแสดงกำรไหล
ของข้อม้ลในระบบเช่นน้ี จะทำำใหเ้ห็นทัง้ตัวข้อม้ล ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงข้อม้ลและกำรนำำข้อม้ลไปใช้ แต่ระบบ Dataflow น้ีจะไม่
สะดวกในกรณีที่ยังไม่มีระบบงำนไว้ก่อน แต่ถ้ำเป็นระบบที่มี
โครงสร้ำงค่อนข้ำงชัดเจนอย่้แล้ว มีประสบกำรณ์ของระบบงำนอย่้
บ้ำง ระบบ Dataflow น้ีจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรพิจำรณำภำพรวมเพรำะให้มุมมองที่ครบสมบ้รณ์ได้ดี

แม้เมื่อมีมำตรฐำนข้อม้ลที่ดี ทัง้ในส่วนของพจนำนุกรมข้อม้ลหรือ Data Dictionary และในส่วนแบบจำำลองข้อม้ลหรือ 
Data Model แล้วก็ตำม เป็นไปได้อย่ำงส้งที่องค์กรขนำดใหญ่จะมีระบบงำนที่แตกแถวไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่วำงไว้ ส่วน
มำกแล้วจะเป็นระบบงำนเก่ำที่มีใช้อย่้แล้ว โดยระบบงำนเก่ำเหล่ำน้ีมักเป็นระบบงำนที่เป็นหัวใจขององค์กร จึงถ้กพัฒนำข้ึน
ก่อนมำเป็นเวลำนำน มีควำมซับซ้อนในตัวอย่ำงส้ง มีข้อม้ลจำำนวนมำก หรือไม่เช่นน้ันก็เป็นระบบงำนย่อยที่สร้ำงข้ึนใน
ภำยหลังโดยเป็นระบบงำนจำำเพำะ ไม่ใหญ่นัก และมักพัฒนำในลักษณะของ outsourcing คือจัดจ้ำงบริษัทภำยนอกมำ
พัฒนำ ซ่ึงทำำให้เกิดกำรละเมิดมำตรฐำนขององค์กรที่วำงไว้ด้วยร้้เท่ำไม่ถึงกำรณ์หรือขำดกำรประสำนงำนที่ดีพอ ดังน้ัน

ข้อม้ลที่มีอย่้ในระบบเหล่ำน้ีจึงไม่สอดคล้องกับมำตรฐำนข้อม้ลของ
องค์กรที่วำงไว้หรือได้จัดทำำข้ึนในภำยหลัง ประกอบกับข้อม้ล
จำำนวนมำกในระบบเหล่ำน้ีผ้กพันกับระบบงำนและซอฟต์แวร์ต่ำงๆ 
มำก ยำกแก่กำรปรับเปล่ียน
ดังน้ันจึงเกิดหลักกำรของ "ด่ำนข้อม้ล" หรือ Data Gateway ข้ึน 
Slide 27 ซ่ึงทำำหน้ำที่แปลงข้อม้ลจำกระบบหน่ึงหรือมำตรฐำน
หน่ึง ไปส้่ระบบข้อม้ลอีกมำตรฐำนหน่ึง กำรแปลงน้ีข้ึนกับควำม
ต้องกำรของข้อม้ลทัง้สองฝ่ัง เช่นอำจแปลงหน่วยจำกเซนติเมตร
ให้เป็นน้ิว หรือแปลงพ.ศ.ให้เป็นค.ศ. แปลงจำกข้อม้ลที่เป็นชื่อ
สกุล ให้แยกออกเป็นข้อม้ลสองตัวคือ ชื่อ และนำมสกุล เช่นน้ี

เป็นต้น
วิธีกำรน้ีช่วยลดต้นทุนกำรแปลงข้อม้ลจำำนวนมำกรวมถึงระบบงำนที่เก่ียวข้องให้ไปอย่้ในระบบมำตรฐำนข้อม้ลขององค์กร 
แต่ขณะเดียวกันกำรที่ข้อม้ลมีมำตรฐำนที่แตกต่ำงกันน้ีทำำให้เกิดกำรสะดุดในกำรล่ืนไหลของข้อม้ลระหว่ำงระบบภำยในและ
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ภำยนอกองค์กรได้ ในลักษณะเดียวกับทำงเดินเชื่อมระหว่ำงอำคำร หำกมีกำรออกแบบอำคำรไว้เผ่ือกำรเชื่อมโยงในชัน้
ต่ำงๆ แล้วกำรสร้ำงทำงเชื่อมจะทำำได้อย่ำงสะดวก เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพในกำรขนถ่ำยผ้้คนไปมำระหว่ำงอำคำร แต่
หำกไม่ได้ออกแบบเผ่ือไว้จะพบว่ำทำงเชื่อมเหล่ำน้ันมักมีขัน้บันไดสองสำมขัน้อย่้ทัว่ไป ทำำให้กำรเดินไปมำระหว่ำงอำคำรยุ่ง
ยำกข้ึน หำกนำนๆ ใชสั้กครัง้ก็ยังพอทำำเนำ แตห่ำกใชทุ้กวัน จำำนวนคนมำกๆ เป็นร้อยเป็นพัน และใช้นำนหลำยสิบปี เช่น
น้ีควำมส้ญเสียในเชิงของโสหุ้ยขององค์กรจะเพิ่มข้ึนเป็นเงำตำมตัว ตัวอย่ำงของกำรออกแบบที่ดีคือมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ซ่ึงเป็นมหำวิทยำลัยใหม่ จึงมีกำรออกแบบอำคำรทัง้หมดให้อย่้ในมำตรฐำนเดียวกัน ในที่น้ีคือควำมส้งของแต่ละชัน้ต้อง
ทัดเทียมกันหมดทุกอำคำร สะดวกต่อกำรเชื่อมโยงอำคำรเข้ำด้วยกันในชัน้ตำ่งๆ ด้วยทำงเดิน

แต่ในขณะเดียวกัน หลักกำรของด่ำนข้อม้ลน้ีเร่ิมได้รับควำมนิยมข้ึนอย่ำงมำก ด้วยควำมยำกลำำบำกที่จะให้ระบบงำนของ
สององค์กรหรือสองหน่วยงำนย่อยขนำดใหญ่ใดๆ ขององค์กรเดียวกัน มำร่วมใช้มำตรฐำนข้อม้ลเดียวกันได้ ด้ำนข้อม้ลจึง
กลำยเป็นส่ิงจำำเป็นในกำรส่งผ่ำนแลกเปล่ียนข้อม้ลระหว่ำงหน่วยงำนย่อยภำยในองค์กรและระหว่ำงองค์กรที่มีระบบงำน
และระบบข้อม้ลของตนใช้อย่้มำเป็นเวลำนำนแล้ว
ที่เรียกว่ำ "ด่ำน" แม้ภำษำอังกฤษจะใช้คำำว่ำ Gateway ก็เพรำะมีลักษณะกำรควบคุมกำรผ่ำนเข้ำออกของข้อม้ลที่ซับซ้อน
กว่ำเพียงกำรกัน้ปิดเปิดประต้เท่ำน้ัน ด่ำนข้อม้ลน้ีสำมำรถทำำหน้ำที่ต่ำงๆ ได้มำกมำยเพื่อควบคุมกำรแลกเปล่ียนผ่ำนเข้ำออก
ของข้อม้ลระหว่ำงระบบ Slide 28 เช่นพื้นฐำนคือกำรแปลงข้อม้ลหรือ Data Conversion ที่เป็นปกติ ทัง้ในเร่ืองของร้ป
แบบ ของหน่วย หรือคุณสมบัติอ่ืนใดที่แตกตำ่งกัน นอกจำกน้ันยังสำมำรถตรวจสอบควำมเรียบร้อยของข้อม้ลเบ้ืองต้นหรือ 
Data Verification เช่นตรวจสอบ digest หรือ error control ตำ่งๆ ให้แน่ใจว่ำข้อม้ลที่ส่งไปมำผ่ำนด่ำน้ันไม่เกิดกำรผิด
เพีย้นไปจำกดัง้เดิม อีกอย่ำงหน่ึงซ่ึงด่ำนทำำได้อย่ำงดีคือกำร
ตรวจสอบสิทธิก์ำรใช้ข้อม้ลหรือกำรผ่ำนแดนน่ันเองหรือ 
Access Control ซ่ึงจะช่วยเป็นอย่ำงมำกในกรณีที่มีกำร
ลักลอบขโมยข้อม้ลขององค์กร ด่ำนอำจตรวจสอบกระแสข้อม้ล
ที่มีควำมน่ำสงสัยเช่นมีจำำนวนมำกผิดปกติจำกเซิร์ฟเวอร์ตัว
น้ันๆ เป็นต้น
ประเด็นที่สำำคัญอีกประกำรหน่ึงที่มักมองข้ำมไปคือ กำรพัฒนำ
ข้อม้ลและระบบงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรใดๆ เป็นเร่ืองที่
ยุ่งยำกซับซ้อน ใช้เวลำและทุนทรัพยท์ี่มีอย่้จำำกัดเป็นอย่ำงมำก 
ดังน้ันหน่วยงำนที่มีข้อม้ลเหล่ำน้ันจึงค่อนข้ำง "หวง" ข้อม้ล
ของตน แม้จะพิจำรณำว่ำเป็นข้อม้ลขององค์กร ไม่ควรถือทิษฐิ แต่เป็นธรรมชำติของปุถุชนคนธรรมดำ ดังน้ันกำรมีด่ำน
ข้อม้ลจะทำำให้หน่วยงำนเจ้ำของข้อม้ลน้ัน หรือเรียกให้ถ้กต้องก็ว่ำ "ผ้้ด้แล" หรือ "ผ้้พิทักษ์" ข้อม้ลน้ัน สำมำรถควบคุมกำร
ใหใ้ช้ข้อม้ลของเขำโดยหน่วยงำนอ่ืนได้อย่ำงเป็นระบบ ทำำให้เกิดศักยภำพในกำรแบ่งปันและใช้ข้อม้ลร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพในเชิงบริหำรจัดกำรสำำหรับองค์กรขนำดใหญ่
ด่ำนข้อม้ลยังมีประโยชน์สำำหรับระบบข้อม้ลขนำดใหญ่ที่มีปริมำณข้อม้ลจำำนวนมำกแต่ระบบงำนน้ันเป็นกำรใชภ้ำยใน มีกำร
เรียกใช้ข้อม้ลจำกภำยนอกอย่้ไม่มำกนัก ดังน้ันกำรแปลงข้อม้ลจำำนวนมหำศำลไปอย่้ในร้ปแบบมำตรฐำนขององค์กรอำจ
ไม่ใช่เร่ืองที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนนัก โดยเฉพำะหำกหน่วยงำนน้ันๆ มีข้อม้ลเก่ำย้อนหลังไปนับสิบปี
ลักษณะของกำรไหลไปมำของข้อม้ลผ่ำนด่ำนน้ันเหมือนกับกำรไหลไปมำของข้อม้ลในเครือข่ำยผ่ำนอุปกรณ์ประเภท router 
สำำหรับจัดเส้นทำง อุปกรณ์พวกน้ีจะทำำหน้ำที่อีกอย่ำงหน่ึงคือกำรแปลงร้ปแบบข้อม้ลให้อย่้ในร้ปที่เหมำะสมต่อส่ือหรือสำย
ที่ใช้ในเส้นทำงน้ันๆ เช่นแปลงจำกเครือข่ำยภำยในหรือ LAN ไปเป็นเครือข่ำย ADSL ที่ผ่ำนสำยโทรศัพท์ออกไปส้่
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ภำยนอกองค์กร เช่นน้ีเป็นต้น ดังน้ันถ้ำจะให้ข้อม้ลล่ืนไหลไปมำได้ แบ่งปัน ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ถ้ำไม่มีมำตรฐำนบังคับ
ใชต้ลอดเส้นทำง ก็ต้องมีด่ำนข้อม้ลเพื่อแปลงและเชื่อมโยง "อำณำจักรข้อม้ล" ที่แตกต่ำงกันเหล่ำน้ันเข้ำด้วยกัน

ตัวอย่ำงของด่ำนข้อม้ล Slide 29 เป็นวิธีกำรเปิดให้ผ้้คนทัว่ไปหรือสำธำรณะสำมำรถเรียกใช้ข้อม้ลของสถำบันสุขภำพแหง่
ชำติหรือ National Institute of Health ที่ย่อว่ำ NIH ของสหรัฐอเมริกำได้โดยผ่ำนกำรกลัน่กรองและควบคุมที่เหมำะสม 

โดยกำรกำำหนดซอฟต์แวร์เล็กๆ ที่เรียกว่ำ script ที่ผ้้คนสำมำรถนำำ
มำแปะไว้ใน browser ของตน จำกน้ัน script น้ีจะไปเรียกเอำ
ข้อม้ลจำกฐำนข้อม้ลของสถำบันเฉพำะในส่วนที่สถำบันเปิดให้
สำธำรณะเรียกใช้ด้ได้ ซ่ึงนอกจำกจะสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้แก่
ผ้้ใช้แล้ว ยังสำมำรถควบคุมกำรเข้ำใช้ข้อม้ลเหล่ำน้ันได้อย่ำงพิสดำร
โดยกำรเพิ่มเสริม script ให้ซับซ้อนข้ึน เช่นอำจกำำหนดปริมำณ
ข้อม้ลที่จะขอด้ กำำหนดจำำนวนรอบต่อวันหรือต่อชัว่โมงที่เข้ำมำด้ได้ 
อย่ำงน้ีเป็นต้น
ตวัอย่ำงของสถำบันสุขภำพแหง่ชำติที่ยกมำน้ีเป็นกำรเรียกด้ข่ำว
ตำ่งๆ ที่ประกำศออกมำโดยสถำบัน ดังน้ันสถำบันสำมำรถกำำหนด

ให้เรียกด้ได้เฉพำะข่ำวใหม่ไม่เกินสำมชิน้ก่อน หำกสนใจก็สำมำรถเรียกลึกลงไปในข่ำวชิน้เก่ำๆ อ่ืนๆ ได้ตำมต้องกำร โดย
ทำงซ้ำยจะเป็นหน้ำตำของซอฟต์แวร์ที่เป็น script ส่วนทำงขวำเป็นผลของกำรเรียกใช้ script ทำงซ้ำยน้ัน

ในคำบน้ีเป็นเร่ืองของมำตรฐำนข้อม้ลซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักที่สำำคัญของสถำปัตยกรรมข้อม้ลสำำหรับองค์กรขนำดใหญ่ 
ในคำบถัดไปจะกล่ำวถึงอีกสองประเด็นที่สำำคัญสำำหรับสถำปัตยกรรมของข้อม้ลคือในส่วนของกำรรักษำควำมมัน่คง
ปลอดภัยของข้อม้ลและในส่วนของกำรจัดวำงข้อม้ลแบบรวมศ้นย์และแบบกระจำย
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