ใบความรู้ที่ 3
ประเภทของระบบแฟ้มข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้แฟ้มข้อมูล
1. ระบบแฟ้มข้อมูลที่จัดทาด้วยมือ
ในองค์กรขนาดเล็ก ผู้บริหารอาจจะสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลที่จาเป็นต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
บริหารได้ด้วยการใช้ระบบแฟ้มข้อมูลที่จัดทาขึ้นด้วยมือได้ เช่ น การจัดการให้มีการติดป้ายชื่อแฟ้มข้อมูล
และเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลเหล่านั้นไว้ในตู้เก็บเอกสาร พร้อมทั้งการสร้างแผนผัง แสดงการจัดเก็บข้อมูล
ภายในตู้เอกสาร เพื่อความสะดวกในการค้นหา เหมือนกับการทาดัชนีหนังสือในห้องสมุด โดยเนื้อหาที่
จัดเก็บในแต่ละแฟ้มจะเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวพันกัน ในเชิงตรรกะ (Logical) ตัวอย่างเช่น แฟ้มข้อมูลใน
คลินิกแพทย์ จะประกอบไปด้วยข้อมูลคนไข้ หนึ่งแฟ้มต่อคนไข้ 1 คน โดยข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละแฟ้ม
จะเกี่ยวข้องกับคนไข้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ เท่านั้น เป็นต้น หรืออีกตัวอย่างคือ การจัดเก็บข้อ มูลของ
บุ ค ลากรในบริ ษั ท อาจท าโดยการแบ่ ง บุ ค ลากรออกเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ย ๆ ตามลั ก ษณะของงานที่ ท า เช่ น
โปรแกรมเมอร์ ช่างเทคนิค พนักงานขาย ผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และ
สามารถค้นคืนข้อมูลได้รวดเร็วนั่นเอง
จะเห็นได้ว่าตราบใดที่ข้อมูลมีจานวนไม่มากนัก และข้อมูลเหล่านี้ถูกนาไปใช้เพื่อการออกรายงาน
ตามที่ได้มีการกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น การจัดเก็บข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูลที่ทาด้วยมือ ก็ยังสามารถ
ทางานได้ดี แต่เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น ต้องการรายงานที่ซับซ้อนมากขึ้น การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลที่ทาด้วยมือ จึง
ไม่สามารถสนองความต้องการได้อีกต่อไป เนื่องจากการค้นคืนสารสนเทศ จากข้อมูลที่นับวันมีแต่จะเพิ่ม
จานวนมากขึ้นเรื่อง ๆ นั้นต้องใช้เวลามาก ทาให้บางครั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที จึง
นาไปสู่การออกแบบระบบแฟ้มข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถตรวจสอบ ค้นคืนข้อมูล และสร้างรายงาน
ต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2. ระบบแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายกับแฟ้มข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมือ ถูกสร้าง
ขึ้นโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโครงสร้างที่จาเป็นในการเก็บข้อมูล รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้
ในการจัด การข้อ มูล และท ารายงานต่า ง ๆ ตามที่ ผู้ ใช้ ต้อ งการ เช่ น แฟ้ม ข้ อมู ล ลู กค้ า -พนั กงานขาย มี
โครงสร้างของข้อมูลดังนี้
ข้อมูล (data) คือ ความจริงต่าง ๆ ที่เราจัดเก็บ
ฟิลด์ (Field) คือ อักขระหรือกลุ่มอักขระ (ตัวอักษร หรือ ตัวเลข) ซึ่งมีความหมายเฉพาะ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ชื่อลูกค้า มูลค่าการขาย เป็นต้น

เรคอร์ด (record) เป็นการนาเอาฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกัน มาไว้ด้วยกันเพื่อบรรยายคุณลักษณะของสิ่ง ๆ
หนึ่ง เช่น เรคคอร์ดของลูกค้า 1 คน อาจจะประกอบไปด้วยฟิลด์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด
ยอดค้างจ่าย เป็นต้น
แฟ้มข้อมูล (data file) เป็นการเก็บรวบรวมเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันมาไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
แฟ้มข้อมูลลูกค้า จะเป็นการนาเอาเรคอร์ดของลูกค้าแต่ละคนมารวมไว้ในแฟ้ม ข้อมูลนี้ เป็นต้น
ลูกค้า-พนักงานขาย
ชื่อลูกค้า
สมชาย ใจดี
ณรงค์ ทองขาว
บุญสม งามใจ
ภาวี รสสุคนธ์
วรวรรณ สุขภาพ
สุวดี สุขใจ

โทร-ลูกค้า
085-5561584
085-6223894
085-6615894
02-3615894
085-4615222
043-713442

พนักงานขาย
สุชาติ นาดี
พิเศษ วงศ์คา
สุชาติ นาดี
สุชาติ นาดี
พิเศษ วงศ์คา
วิทย์ ฐานันดร

โทร-พนักงานขาย
085-5561882
085-6223887
081-5617894
082-8615398
085-4615999
043-7664441

วันที่
3/11/2553
5/11/2553
1/11/2553
12/11/2553
8/11/2553
3/11/2553

ภาพที่ 1 แฟ้มข้อมูล ลูกค้า-พนักงาน
จากภาพที่ 1 เราสามารถอธิบายส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูล โดยใช้คาศัพท์ข้ างต้นได้ดังนี้
แฟ้มข้อมูลลูกค้า-พนักงานขาย ประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมด 6 เรคอร์ด โดยที่แต่ละเรคอร์ดประกอบด้วย 5
ฟิลด์ คือ ชื่อลูกค้า โทร-ลูกค้า พนักงานขาย และ วันที่

3. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้แฟ้มข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล (database) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสดงผลตามเงื่อนไขได้ เช่นต้องการเรียกค้น
รายชื่อคนที่มีเงินเดือนเกิน 20000 หรือรายชื่อคนที่ไม่ได้ล็อกอินมากกว่า 30 วัน เป็นต้น แต่ระบบแฟ้มข้อมูล
(file system) ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลภายในเช่นนั้นได้ อย่างมากก็ค้นได้แค่ชื่อแฟ้ม หรือค้นหาเนื้อหาใน
แฟ้มที่มีข้อความตรงกัน แต่ผลลัพธ์ก็จะไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ต่อไปจะมาพิจารณารายละเอียดปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบแฟ้มข้อมูล ดังนี้
1. ความซ้าซ้อนของข้อมูล (data redundency) ความซ้าซ้อนของข้อมูลคือ การที่มีข้อมูลเดียวกัน
จัดเก็บมากกว่า 1 แห่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน และขาด
ความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล มีการเก็บข้อมูลเดียวกันไว้มากกว่า 1 แห่ง จึงทาให้เกิด
ความซ้าซ้อนของข้อมูล ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดความผิดปกติของข้อมูล (data anomalies) กล่าวคือ เมื่อมี
ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การเกิดความซ้าซ้อนของข้อมูลทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าในฟิลด์หลายแห่งแทนที่จะกระทาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยความผิดปกติที่เกิดจากความซ้าซ้อนของ
ข้อมูลสามารถแยกออกได้เป็น 3 กรณี
1) ความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล (modification anomalies) จากภาพที่ 1
ถ้าพนักงานขายชื่อสุชาติ นาดี เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขใหม่นี้จะต้องได้รับการแก้ไขในทุก
เรคคอร์ด ของแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ต้องทาการเปลี่ยนแปลงค่า 3 แห่งด้วยกัน กรณีที่แฟ้มข้อมูล
ขนาดใหญ่ อาจต้องปลี่ยนแปลงจานวนเป็นร้อย เป็นพันเกิดเรคคอร์ดก็ได้ จึงมีโอกาสมากที่จะเกิดความไม่
สอดคล้องกันของข้อมูล เนื่องจากการแก้ไขข้อมูลทาได้ไม่ครบทุกแห่ง
2) ความผิดปกติจากการเพิ่มข้อมูล (insertion anomalies) การเพิ่มข้อมูลของลูกค้าราย
ใหม่ลงในแฟ้มข้อมูล จะต้องเพิ่มข้อมูลพนักงานขายที่รับผิดชอบเข้าไปให้ตรงกันด้วย ถ้ามีการเพิ่มลูกค้า
ใหม่หลายร้อยรายการ จะต้องใส่ชื่อพนักงานขายและหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปอีกหลายร้อยรายการเช่นกัน
จึงมีโอกาสทาให้เกิดความผิดพลาดอันนาไปสู่ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล
3) ความผิดปกติจากการลบข้อมูล (deletion anomalies) จากตารางในภาพที่ 1 ถ้าพนักงาน
ชื่อพิเศษ วงศ์คา ลาออกจากบริษัท และถ้าถูกลบชื่ออกจากบัญชีเงินเดือนของบริษัทไปแล้ว ข้อมูลลูกค้าใน
แฟ้ม ที่มีนายพิเศษ วงศ์คาเป็นผู้ดูแลอยู่ จะต้องได้รั บการแก้ไขให้ถูกต้องด้วย เช่น การกาหนดชื่อผู้ดูแลคน
ใหม่ เป็นต้น โดยเราต้องทาการแก้ไขในทุกเรกคอร์ดที่มีชื่อของ นายพิเศษ วงศ์คา และหมายเลขโทรศัพท์ ที่
ปรากฏอยู่ จึงมีโอกาสทาให้เกิดความผิดพลาดอันนาไปสู่ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล
2. ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล (data inconsistency) ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล คือ การ
ที่ข้อมูลเดียวกันที่จัดเก็บไว้ในหลาย ๆ แห่ง มีค่าไม่ตรงกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการป้อน
ข้อมูล เช่น การป้อนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ทาให้ลาดับตัวเลบสลับกัน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ควรจะ
เป็น 662-882-214 แต่กลายเป็น 662-882-124 เป็นต้น
3. ความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูล นักเขียนโปรแกรมจะต้องคุ้นเคยกับโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล
เพราะการอ้างอิงถึงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรมทุกครั้ง จะต้องเขียนโปรแกรมให้ตรงกับชนิดข้อมูล และการ
กาหนดเส้นทางในการเข้าถึงข้อมูลอย่ างชัดเจน ให้กับแต่ละแฟ้มข้อมูลในระบบ เมื่อแฟ้มข้อมูลมีจานวน
มาก ความซับซ้อนก็จะมาก การจัดการเส้นทางในการเข้าถึงข้อมูลก็จะยากยิ่งขึ้น และมีโอกาสทาให้เกิด
ความผิดพลาดในระบบได้ง่าย
4. บูรณภาพของข้อมูล (integrity)
บูรณภาพของข้อมูล หมายถึง ค่าของข้อมูลที่เก็บ อยู่ในฐานข้อมูล จะต้องถูกต้องตามกฎข้อบังคับ
ของความสอดคล้องกัน (consistency) เช่น การกาหนดว่ายอดคงเหลือของบัญชีธนาคารต้องมีค่าไม่ต่ากว่า
100 บาท นักพัฒนาระบบจะนาเอาข้อกาหนดนี้ใส่ลงไปในระบบ โดยเพิ่มคาสั่งที่เหมาะสมลงไปใน
โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หลายโปรแกรมด้วยกัน ต่อมามีการเพิ่มกฎข้อบังคับใหม่เข้าไปอีก ทา
ให้ยากที่จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถทางานได้ตามที่ต้องการ และปัญหานี้จะมี
ความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อกฎที่เพิ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายตัวที่อยู่ในหลายแฟ้มข้อมูล

5. การควบคุมสภาวะการทางานพร้อมกัน (concurrency control)
สภาวะการทางานพร้อมกัน คือ การที่ผู้ใช้หลายคนเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ในเวลาพร้อม ๆ กัน การ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกันโดยผู้ใช้หลายคน จึงมีความเป็นไปได้ที่
ผู้ใช้หลายคนจะเข้าถึงข้อมูลเดียวพร้อม ๆ กัน ดังนั้นถ้าไม่มีการควบคุมสภาวะการทางานพร้อมกันที่ดี อาจ
ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาดได้ เช่น นาย ก มีเงินอยู่ในบัญชีธนาคาร 1,000 บาท ถ้านาย ก มาถอนเงินที่
ธนาคาร และในเวลาเดียวกันก็ให้เพื่อนเอาบัตร ATM ไปถอนเงินจากเครื่อง โดยต้องการถอนเงิ น 1,000
บาททั้งสองกรณี ในการถอนเงินแต่ละครั้ง โปรแกรมจะต้องไปตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี ถ้ามี
มากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินที่ต้องการถอนจึงจะถอนได้ ในกรณีนี้เมื่อโปรแกรมทั้งสองไปอ่านค่ายอดเงิน
คงเหลือในเวลาเดียวกัน ก็จะทาให้ได้ค่า 1,000 บาท ไปทั้งสองกรณี จึงกลายเป็นว่าถอนเงินได้ 2,000 บาท
ทัง้ ทีม่ ีเงินเหลืออยูใ่ นธนาคาร 1,000 บาท เป็นต้น
หรืออีกกรณี ถ้าถอนเงินจากบัญชีของนาย ก ซึ่งมียอดคงเหลือ 1,000 บาท ด้วยจานวนเงิน 100 บาท
และ 200 บาท ตามลาดับ ผลลัพธ์จากการกระทานี้ อาจเป็นได้ท้ัง 900 หรือ 800 บาท ขึ้นอยู่กับว่าถอนยอด
ไหนทาเสร็จหลังสุด ซึ่งไม่ว่าจะได้ค่าใดก็ตามก็เป็นคาตอบที่ผิดทั้งหมด เพราะนาย ก ควรเหลือเงิน 700
บาท (1,000 – 100 – 200 = 700)
ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในลักษณะเช่นนี้ ระบบจะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ใน
ภาวะพร้อมกัน ซึ่งเป็นการยากที่จะควบคุมการทางานพร้อมกันในระบบแฟ้มข้อมูล
6. อะตอมมิค (atomic) ระบบคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ คือ
ขณะที่ทางานอยู่ ถ้าเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องขึ้นมา โปรแกรมที่ทางานอยู่ในขณะนั้นก็ต้องล้มเหลวไป ดังนั้น
การทางานใด ๆ จะต้องเป็นอะตอมมิค ซึ่งหมายความว่า ถ้ามีการทางานจะต้องทางานให้เสร็จทั้งหมดตั้งแต่
ต้นจนจบ หรือไม่ก็ไม่ทาเลย จึงจะทาให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ซึ่งเป็นการยากที่จะทาได้ สาหรับระบบ
แฟ้มข้อมูล
7. ความปลอดภัย (security) ความปลอดภัยของระบบหมายถึง การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้ โดยการกาหนดว่า ผู้ใดสามารถเข้าใช้งานระบบได้บ้าง และสามารถใช้ข้อมูลในส่วนใดได้บ้าง มาก
น้อยแค่ไหน เช่น สามารถเรียกดูข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถทาการแก้ไขข้อมูลได้ เป็นต้น
เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของระบบ เช่น การป้องกันโดยใช้รหัสผ่าน หรือการป้องกันความลับ
ของข้อมูลนั้นในแฟ้มข้อมูลโดยปกติจะถูกละเลย เพราะทาได้ยากมากในระบบแฟ้มข้อมูล เนื่องจากการนา
ข้อมูลมารวมไว้ในที่เดียวกันเป็นเรื่องที่ยากนั่นเอง

