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จากฉบับที่แล้วต่อ

คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี

1.  ถูกต้องแม่นย�า  (accuracy) ข้อมูลที่ดีควรจะมีความ 
ถูกต้องแม่นย�าสูง หรือถ้ามีความคลาดเคลื่อน (errors) อยู่บ้างก็ควร
ที่จะสามารถควบคุมให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดหรือในระดับที่
ยอมรับได้

2.   ทันเวลา (timeliness) เป็นข้อมูลที่ทันสมัย (up to date) 
และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ ถ้าเป็นข้อมูลที่มีความล่าช้า ก็อาจ
ไม่มีคุณค่าถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�าก็ตาม

3.  สมบูรณ์ครบถ้วน  (completeness) ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม
มาต้องเป็นข้อมูลที่ให้ข้อเท็จจริง (facts) หรือข่าวสาร (information) 
ทีค่รบถ้วนทุกด้านทกุประการ มใิช่ขาดส่วนหนึง่ส่วนใดไปท�าให้น�าไป
ใช้ประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากอาจมีการตีความผิดพลาดหรือบิดเบือน
จากข้อเท็จจริงบางประการ

4.  กะทัดรัด  (conciseness) ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่จะ
กระจัดกระจาย ควรจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่กระทัดรัดสะดวกต่อ
การใช้งาน และค้นหา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถท�าความเข้าใจได้ในทันที

5.  ตรงกบัความต้องการของผูใ้ช้ (relevance) ควรเป็นข้อมลู
ที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการใช้งาน และจ�าเป็นต้องรู้ หรือรับทราบ หรือเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท�าแผน การก�าหนดนโยบายหรือตัดสินปัญหาใน
เรือ่งนัน้ๆ มใิช่เป็นข้อมลูปรมิาณมากแต่ไม่มใีครต้องการใช้หรอืไม่ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เตรียมรับมือ Big Data Crisis
ด้วย Data Management
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นอกจากนี้ในการจัดเก็บข้อมูล ควรอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนิน
การอย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่องในลักษณะของอนุกรมเวลา (time-
series) เพื่อจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหา
แนวโน้มในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งของข้อมูล

แหล่งข้อมูล หมายถึง สถานที่หรือแหล่งก�าเนิดข้อมูล ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูล ข้อมูลบางอย่างเราอาจจะน�า
มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ซึง่โดยปกตแิล้ว ข้อมลูส�าหรบัการน�า
มาประมวลผลนั้นจะได้มาจาก 2 แหล่งที่มาด้วยกัน คือ

1.  แหล่งข้อมลูภายใน เป็นแหล่งข้อมลูทีอ่ยูภ่ายในองค์การ 
ข้อมลูทีไ่ด้นัน้อาจได้มาจากการปฏิบตังิานของบคุลากรหรอืมอียูแ่ล้ว
ในองค์การ เช่น ยอดขายประจ�าปี ข้อมลูผู้ถือหุ้น รายงานก�าไรขาดทนุ 
ข้อมูลเหล่าน้ีจะเกีย่วข้องกบัข้อเทจ็จรงิต่างๆ อาจเป็นข้อมลูทีส่ามารถ
เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกรับทราบหรือไม่ก็ได้ หากข้อมูลนั้น 
เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานหลักขององค์การ และมี 
ความส�าคญัมาก องค์การอาจมกีลไกในการบรหิารจดัการเพือ่รกัษา
ความลับ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

2.  แหล่งข้อมูลภายนอก เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายนอก
องค์การ โดยท่ัวไปแล้วสามารถน�าข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาใช้
ประโยชน์ในองค์การในบรบิทต่างๆ ได้ เช่น ข้อมลูลกูค้า เจ้าหนี ้อตัรา
ดอกเบี้ยสถาบันการเงิน กฎหมาย และอัตราภาษีของรัฐบาล ข้อมูล
ขององค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากสื่อสังคม online 
เป็นต้น

การรวบรวม และตรวจสอบข้อมูล 

การรวบรวม และตรวจสอบข้อมลู เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส�าคญั
ประกอบด้วย

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่งมีจ�านวนมาก และต้องเก็บให้ได้อย่างทันเวลา ปัจจุบันมีการ
ใช้เทคโนโลยีทีช่่วยให้การจดัเกบ็ข้อมลูท�าได้อย่างสะดวกรวดเรว็ อาทิ 
การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การอ่านข้อมูลจาก Barcode, 
QR Code, RFID, Image Processing, Biometric ฯลฯ 

2.  การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ก็
จ�าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บเข้าใน
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจะต้องเชื่อถือได้ หากพบที่ผิดพลาดต้อง
ได้รับการแก้ไข การตรวจสอบข้อมูลมีหลายวิธี อาทิ การเปรียบเทียบ
โครงสร้าง หรือรูปแบบเฉพาะของที่ต้องการจัดเก็บ เป็นต้น 

การบริหารจัดการข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูล

การบริหารจัดการข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูลเป็นรูปแบบของการ
บริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับความนิยมจากองค์การต่างๆ ตั้งแต่อดีต
ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จนกระทั่งปัจจุบันการบริหาร
จัดการข้อมูลในรูปแบบนี้ยังถูกน�ามาใช้งานอยู่อย่างต่อเน่ืองในการ
ปฏิบัติ และประสานการท�างานภายในองค์การระหว่างบุคคล และ
ระหว่างแผนก โดยมีการเปล่ียนรูปแบบจากการใช้งานเพื่อสร้างหรือ
น�าเข้าข้อมลูเป็นไฟล์อเิลก็ทรอนกิส์ด้วยโปรแกรมจดัการเอกสาร และ
สื่อส�าเร็จรูป อาทิ Microsoft Office Open office เป็นต้น ซ่ึงมีการ
บนัทกึไฟล์ข้อมลูด้วยนามสกุลทีไ่ด้รบัการยอมรบัเป็นมาตรฐานสากล 

October 2016 ●  No. 238



9TPA news

ดอทคอม

October 2016 ●  No. 238

ต่อฉบับหน้าอ่าน

จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มเอกสารด้วยระบบสารสนเทศเฉพาะด้าน 
หรือบนระบบจัดการไฟล์เอกสารของระบบปฏิบัติการ (Windows, 
Mac OS, Linux, Android, iOS, etc.) หรือแชร์ใช้งานร่วมกันบน 
Cloud Services อาทิ Google Drive, DropBox, SkyDrive, iCloud 
เป็นต้น โดยการบริหารจัดการข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูล มีองค์ประกอบ
พื้นฐานทางเทคนิค ดังนี้

แฟ้มข ้อมูล  (file) หมายถึง ข ้อมูลที่จัดเก็บไว ้ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ
ก�าหนดชือ่แฟ้มจ�าแนกตามหมวด หรอืเรือ่ง อย่างเป็นระบบไม่มคีวาม
ซ้าซ้อนกัน

โครงสร้างแฟ้มข้อมลู (data structure) หมายถงึรปูแบบของ
การจัดระเบียบข้อมูล ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานท่ีเรียงล�าดับ
จากหน่วยของข้อมลูท่ีเลก็ทีส่ดุไปยังหน่วยทีใ่หญ่ขึน้ตามล�าดบัดงัต่อ
ไปนี้

■ บิท (Bit : Binary Digit) คือหน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดที่
เก็บอยู่ในหน่วยความจ�าภายในคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Bit จะแทนด้วย
ตัวเลขหนึ่งตัว คือ 0 หรือ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกตัวเลข 0 หรือ 1 
ว่าเป็น บิท 1 บิท

■ ไบท์  (Byte) คือหน่วยของข้อมูลที่น�าบิทหลายๆ บิท 
มารวมกัน แทนตัวอักษรแต่ละตัว เช่น A, B, …, Z, 0, 1, 2, … ,9 
และสัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เช่น $, &, +, -, *, / ฯลฯ โดยตัวอักษร  
1 ตัวจะแทนด้วยบิท 7 บิท หรือ 8 บิท ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวจะ 
เรียกว่า ไบท์ เช่น ตัวอักขระ A เมื่อเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์จะเก็บเป็น 
1000001 ส่วนตัว B อักขระ จะเก็บเป็น 1000010 เป็นต้น

■ เขตข้อมูล (Field) คือ หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการน�า
ตวัอกัขระหลายๆ ตวัมารวมกนัเป็นค�าทีม่คีวามหมาย เช่น รหสัลูกค้า 
ชื่อลูกค้า นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เป็นต้น

■ ระเบียน  (Record) คือ หน่วยของข้อมูลที่มีการน�าเขต 
ข้อมูลหลายๆ เขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกัน หรือค่าของ
ข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูล เช่น ระเบียนของลูกค้า ประกอบด้วยเขต
ข้อมูลรหัสลูกค้า ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เป็นต้น

■ แฟ้มข้อมลู (File) คอื หน่วยของข้อมลูทีม่กีารน�าระเบยีน
หลายๆ ระเบยีน ทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัมารวมกนั เช่น แฟ้มข้อมลูลกูค้า 
เป็นต้น

■ ฐานข้อมูล  (Database) คือ หน่วยของข้อมูลที่มีการน�า
แฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่น 
ฐานข้อมูลในระบบทะเบียนลูกค้าจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ เป็นต้น

ประเภทของแฟ้มข้อมูล (File)

แฟ้มข้อมูลจะถูกแบ่งแยกประเภทตามการใช้งาน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทต่างๆ ดังนี้

■ แฟ้มข้อมูลรายการหลัก (Master File) ท�าหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูลท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีสภาพค่อนข้างคงที่ เช่นแฟ้ม

ข้อมูลลูกค้า ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใน Master File ให้ทันสมัย
สามารถท�าได้ 3 รูปแบบ คือการเพิ่ม (add) การลบออก (delete) 
และการแก้ไข (modify) เช่น การเพิม่ระเบยีนของลูกค้าในกรณทีีเ่ป็น
ลูกค้าใหม่ การแก้ไขระเบียนของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เป็นต้น

■ แฟ้มข้อมลูรายการเปลีย่นแปลง (Transaction File) ท�า
หน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่มักมีการเคลื่อนไหวหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ เช่น แฟ้มข้อมลูการสัง่ซือ้สนิค้าทีม่กีารเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงอยู่
อย่างสม�่าเสมอ เป็นต้น ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ แฟ้มข้อมูลลูกค้า

■ แฟ้มข้อมูลรายงาน (Report File) ท�าหน้าที่เก็บรายงาน
ที่ได้จากการประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเก็บได้สะดวก 
และดีกว่าการเก็บเป็นเอกสารกระดาษอีก รวมทั้งสามารถสั่งพิมพ์
เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ

■ แฟ้มข้อมูลเก็บผลลัพธ์  (Output  File) โปรแกรม
คอมพวิเตอร์จะมกีารรบัข้อมลูเข้ามาประมวลผล และได้ผลลพัธ์เป็น
ข้อมูลใหม่ออกมา ข้อมูลใหม่อาจแสดงออกทางหน่วยแสดงผลหรือ
จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลก็ได้ ซึ่งจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่เก็บข้อมูลใหม่นี้
ว่าแฟ้มข้อมูลเก็บผลลัพธ์ สามารถน�าแฟ้มข้อมูลนี้ไปเป็นข้อมูล 
น�าเข้าให้กบัโปรแกรมอืน่ๆ ได้ตามล�าดบัขัน้ตอนของการประมวลผล
ที่องค์การต้องการใช้งาน

■ แฟ้มข้อมลูส�ารอง (Backup File) ใช้จดัเก็บส�ารองข้อมลู
ในแฟ้มข้อมูลที่มีความส�าคัญ การส�ารองข้อมูลเป็นสิ่งส�าคัญมาก 
ในการใช้งานระบบคอมพวิเตอร์ เนือ่งจากสือ่ทีใ่ช้จดัเกบ็ข้อมลูต่างๆ 
อาจเกิดปัญหาได้โดยที่ผู้ใช้คาดไม่ถึง ดังนั้นควรจัดเก็บข้อมูลลงบน
สื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆ เพื่อเป็นการส�ารองข้อมูลในกรณีที่มีปัญหา 
ซึ่งจะช่วยสามารถน�าข้อมูลที่ส�าคัญกลับมาใช้ใหม่ได้


