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คําอธิบายรายวิชา

วิชา 20204-2105 โปรแกรมฐานขอมูล (2-2-3)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

จุดประสงครายวิชา เพ� อให

	 1.	เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล	ชนิด	และลักษณะของข้อมูล

	 2.	สามารถปฏิบัติออกแบบ	สร้าง	และแก้ไขระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกมจัดการฐานข้อมูล

 3.	มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ	และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา

	 1.	แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	ชนิดและลักษณะของฐานข้อมูล

	 2.	ปฏิบัติการออกแบบ	สร้าง	และแก้ไขระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกมจัดการฐานข้อมูล

คําอธิบายรายวิชา

	 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล	 ชนิดและลักษณะของฐานข้อมูล

การสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูล	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง	 (Relationship)

การสืบค้น	 แก้ไข	 และปรับปรุงข้อมูล	 การสร้างฟอร์มรายงานข้อมูล	 และการใช้งานแมโคร

(Macro)
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กรอบมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา

รหัสวิชา 20204-2105 วิชา โปรแกรมฐานขอมูล (2-2-3)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ความรู้เบื้องต้นโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส	2016

การสร้างตราง

การสร้างแบบสอบถามใช้เลือกข้อมูล

การสร้างแบบสอบถามสรุปผลและจัดการข้อมูล

การสร้างฟอร์ม

การสร้างรายงาน

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยแมโคร

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยวีบีเอ
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คํานํา

หนังสือเรียนวิชาโปรแกรมฐานข้อมูล	 รหัสวิชา	 20204-2105	 เล่มนี้	 ได้จัดทำาขึ้น

เพื่	อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	

พ.ศ.	2562	ของสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร	ซึง่ไดจ้ดัทำาเนือ้หา

ครอบคลุมตามจุดปรสงค์รายวิชา	 และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	 ผู้จัดทำาได้แบ่งเนื้อหา

การเรียนการสอนออกเปน	 10	 หน่วยการเรียนรู้	 ซึ่งหลังจากผู้เรียนได้เรียนครบทั้ง	 10	 หน่วย

การเรียนรู้แล้ว	 ผู้เรียนสามารถที่จะมีความรู้และความเข้าใจในเรื่	องการใช้ โปรแกรมจัดการ

ฐานข้อมูล	ลักษณะของข้อมูล	การประยุกต์โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมกับแมโคร	และวีบีไอ

ไดเ้ปนอยา่งด	ีอนึง่ในหนว่ยการเรยีนยงัมกีารสอดแทรกกระบวนการประยกุตก์ารเขยีนโปรแกรม

จัดการฐานข้อมูลร่วมกับงานด้านธุรกิจต่างๆ	 เพื่	อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใช้ โปรแกรมจัดการ

ฐานข้อมูลเพื่	อใช้ ในงานธุรกิจได้	 ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม

จัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำาหวังเปนอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะทำาให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียน

การสอนได้เปนอย่างดี	 หากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้เรียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด	 ขอให้

แจ้งข้อเสนอแนะมายังสำานักพิมพ์หรือติดต่อผู้จัดโดยตรง	จักเปนพระคุณอย่างยิ่ง

ผูจัดทํา

ไมตรี  ฉลาดธรรม
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สาระสําคัญ

ปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทอยางมากในการบริหารจัดการขอมูลไมวาจะ

เปนการจัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูล เกือบทุกวงการทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนไดนําคอมพิวเตอรมาใชจัดการกับขอมูลในองคกรและมีแนวโนมที่สูงขึ้น ซึ่งตางจาก

อดีตที่การจัดเก็บขอมูลยังอยูในรูปแบบของเอกสาร แผนกระดาษที่จัดเก็บขอมูลไดนอย อีกทั้ง

สิ้นเปลืองทรัพยากรและพื้นที่ในการจัดเก็บแฟมเอกสาร ดวยความสามารถที่หลากหลายของ

คอมพิวเตอรและการจัดเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก ประมวลผลไดรวดเร็ว มีความถูกตอง

แมนยํา ตามโปรแกรมที่ถูกออกแบบไว และในระยะแรกกอนที่จะมีการจัดการกับขอมูลดวยระบบ

ฐานขอมูล ยังเปนการจัดการกับขอมูลดวยแฟมขอมูล ซึ่งขึ้นอยูกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทํา

ใหเกิดขอจํากัดมากมายจากปญหาดังกลาว จึงไดมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของฐานขอมูลขึ้น

สาระการเรียนรู

1. ความหมายของขอมูล 6. ประโยชนของระบบฐานขอมูล

2. ระบบแฟมขอมูล 7. รูปแบบของระบบฐานขอมูล

3. ระบบฐานขอมูล 8. โปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่นิยมใช 

4. องคประกอบของระบบฐานขอมูล 9. การเลือกใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

5. คําศัพทพื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล  ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

ผลการเรียนที่คาดหวัง

1. บอกความหมายของขอมูลได

2. อธิบายปญหาการประมวลผลแบบระบบแฟมขอมูลได  

3. บอกความหมายระบบฐานขอมูลได

4. บอกองคประกอบของระบบฐานขอมูลได

5. นักศึกษาเขาใจความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และสามารถนํามาประยุกตใชงานได

 อยางเหมาะสม

6. อธิบายถึงประโยชนการประมวลผลแบบระบบฐานขอมูลได

7. อธิบายถึงรูปแบบของระบบฐานขอมูลได

8. บอกถึงโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่นิยมใชได

9. สามารถเลือกใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่เหมาะสมกับลักษณะงานได

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล

หนวยที่ 1
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1. ขอใดใหความหมายฐานขอมูลไดถูกตอง

 ก. การเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนมาก 

 ข. การบริหารสารสนเทศขององคกร

 ค. การจัดเก็บขอมูลที่มีเนื้อหาเดียวกันไว ในคอมพิวเตอรเคร� องเดียวกัน

 ง. การเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันไวดวยกันอยางเปนระบบ

2. ขอใด ไมใช ประโยชนของระบบฐานขอมูล

 ก. ลดความซ้ําซอนของขอมูล ข. สามารถใชขอมูลรวมกันได

 ค. ลดตนทุนทางดานฮารดแวร ง. ทําใหขอมูลมีคุณภาพมากขึ้น

3. ขอใดใหความหมายของขอมูลไดถูกตองที่สุด

 ก. ขอเท็จจริงที่ไดจากการสังเกต

 ข. ขอเท็จจริงที่เปนตัวเลข ขอความ รูปภาพ

 ค. ขอเท็จจริงที่เปนเหตุการณ สถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

 ง. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับบุคคล สัตว สิ่งของ เหตุการณ ที่น�าสนใจ 

  ซึ่งไดจากการสังเกต การวัด การนับ

4. ขอใดจัดเรียงลําดับโครงสรางแฟมขอมูลจากหนวยเล็กไปหนวยใหญไดถูกตอง

 ก. บิต เขตขอมูล ระเบียน แฟมขอมูล ข. แฟมขอมูล ไบต บิต ระเบียน

 ค. ไบต แฟมขอมูล เขตขอมูล บิต ง. ระเบียน แฟมขอมูล บิต ไบต

คําสั่ง ใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย (   ) ทับขอที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงขอเดียว

คําชี้แจง

1. ขอสอบเปนแบบปรนัยมีทั้งหมด 10 ขอ 10 คะแนน

2. หามขีดเขียนขอความใดๆ ลงในขอสอบโดยเด็ดขาด

3. จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวลงในกระดาษคําตอบที่แจกให
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5.  จากภาพเปนรูปแบบโครงสรางของฐานขอมูลชนิดใด

 ก. ฐานขอมูลแบบตนไม ข. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ   

 ค. ฐานขอมูลแบบเครือขาย ง. ฐานขอมูลเชิงลําดับชั้น

6. ขอใด ไมใช ปญหาของระบบแฟมขอมูล

 ก. เกิดความซ้ําซอนของขอมูล ข. เกิดความไมเปนอิสระของขอมูล  

 ค. เกิดปญหาเร� องของการเพิ่มขอมูล ง. เกิดความเปนอิสระระหวางขอมูลกับโปรแกรม

7. ขอใด ไมใช หนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล

 ก. ดูแลความปลอดภัยของขอมูล ข. ชวยจัดเก็บและควบคุมการใชขอมูล

 ค. กําหนดและเก็บโครงสรางฐานขอมูล ง. ใชกับฐานขอมูลที่มีขนาดใหญแตไมซับซอน 

8. ขอใด ไมใช โปรแกรมจัดการฐานขอมูล

 ก. Oracle ข. FoxPro     

 ค. Photoshop ง. Microsoft Access

9. ขอใดคือลักษณะของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

 ก. มีโครงสรางแตละแฟมขอมูลคลายกับรางแห

 ข. นําเสนอขอมูลและรูปแบบขอมูลตามลําดับชั้น

 ค. เปนการจัดเก็บขอมูลในลักษณะตารางสองมิติ

 ง. เปนโครงสรางที่มีลักษณะความสัมพันธแบบพอลูก

10. ขอใดคือความหมายของ Database Management System (DBMS)

 ก. ซอฟตแวร ข. ฮารดแวร

 ค. ผูบริหารฐานขอมูล ง. ผูดูแลและจัดการระบบฐานขอมูล 
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 ความหมายของขอมูล  

ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ เกี่ยวกับ คน สัตว สิ่งของหรือ

เหตุการณตางๆ ซึ่งขอมูลอาจไดจากการสังเกต การวัด การนับ การสอบถาม การจดบันทึกหรือ

ดวยวิธีการอ� นๆ ขอมูลอาจเปนไดทั้งขอมูลตัวเลข ขอมูลตัวอักษร ขอมูลรูปภาพ ขอมูลเสียง

หรือเร� องราวตางๆ แตที่สําคัญขอมูลตองเปนสิ่งที่เปนจริงมากที่สุด ตัวอยาง เชน จํานวน

นักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 900 คน หรือจํานวนบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศึกษามหาสารคาม จํานวน 151 คน ขอมูลเปนองคประกอบที่สําคัญในระบบคอมพิวเตอร 

ขอมูลที่มีอยูเม� อผานการประมวลผลแลวจะไดเปนสารสนเทศ (Information) ที่แสดงอยูใน

รูปแบบที่ผู ใชตองการ โดยแบงขอมูลที่บันทึกลงในหน�วยความจําของเคร� องคอมพิวเตอรได

เปน 2 ประเภทคือ 

1. ขอมูลที่สามารถนําไปคํานวณได 

ขอมูลที่สามารถนําไปคํานวณทางคณิตศาสตรไดเรียกวา ขอมูลตัวเลข (Numeric) 

หมายถึง ขอมูลที่เปนตัวเลขลวน ๆ สามารถใช ในการคํานวณได ซึ่งไดแก การบวก การลบ 

การคูณ การหาร การยกกําลัง ตัวอยางเชน ราคาสินคา ราคาตนทุน ภาษี สวนสูง อายุ น้ําหนัก 

เงินเดือน แสดงผลอยูในรูปตัวเลข เชน 10, 10.5, 11, 60, 455 และ 1300 เปนตน

2. ขอมูลที่ไมสามารถนําไปคํานวณได 

ขอมูลประเภทนี้ไมสามารถนําไปคํานวณทางคณิตศาสตรได ไดแก

 2.1 ขอมูลตัวอักษร 

 ขอมูลตัวอักษร (Alphabetic) หมายถึง ขอมูลที่เปนตัวอักษรลวน ๆ มักเปน

ขอมูลเพ� อการอางอิงไมสามารถนําไปคํานวณทางคณิตศาสตรได เชน ช� อ-สกุล อาชีพ อําเภอ 

จังหวัด แผนกวิชาแสดงผลในรูปของขอความ เชน นายรักเรียน เกงดี สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนตน 

 2.2 ขอมูลอักษรเลข 

 ขอมูลอักษรเลข (Alphanumeric) หมายถึง ขอมูลที่ประกอบดวยตัวเลขและ

ตัวอักษรปนกัน ใชเพ� ออางอิงเชนเดียวกับขอมูลตัวอักษรไมสามารถคํานวณทางคณิตศาสตรได 

เชนบานเลขที่ ที่อยู เบอรโทรศัพท หมายเลขประจําตัว ทะเบียนรถ อาจแสดงผลในรูปตัวเลข

ลวนๆ หรือตัวเลขปนตัวอักษร เชน 82 หมู 9 081-2215584 และ ญร 2514 เปนตน
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 2.3 ขอมูลประเภทรูปแบบ 

 ขอมูลประเภทรูปแบบ (Formatted Data) หมายถึง ขอมูลที่รวมเอาอักขระ

ตาง ๆ อาจหมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข ซึ่งเปนรูปแบบที่แน�นอนที่ไดกําหนดไว ในแฟมขอมูล 

ซึ่งปกติจะถูกกําหนดไว ในรูปของรหัส ทําใหไมสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ รวมถึงสะดวกตอ

การนําไปใชอางอิง สวนรายละเอียดของรหัสนั้นจําเปนตองนํามาตีความหมายอีกครั้ง เชน 

รหัสแผนก BC ใชแทนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และ IT ใชแทนแผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส� อสาร หรือรหัสวิชา 2201-2405 ใชแทนวิชาการใชโปรแกรมฐานขอมูล 

 2.4 ขอมูลประเภทภาพลักษณ 

 ขอมูลประเภทภาพลักษณ (Image) หมายถึง ขอมูลที่เปนภาพ ซึ่งอาจเปน

รูปภาพ กราฟหรือภาพวาด คอมพิวเตอรสามารถเก็บภาพและสงภาพเหลานั้นไปคอมพิวเตอร

เคร� องอ� นได เหมือนกับการสงขอความดวยคอมพิวเตอร และสามารถทําการแปลงภาพเพ� อ

เก็บไว ในเคร� องคอมพิวเตอร สามารถปรับขยายและเคล� อนยายภาพได ดังนั้นรูปภาพจึงนิยม

นํามาแทนขอมูลโดยการนํามาใชรวมกับขอความตางๆ ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เชน ขอมูล

ประวัติพนักงาน นอกจากมีขอมูลที่เปนขอความแลว ก็อาจมีรูปถายพนักงาน หรือขอมูลสินคา

ที่ระบุรายละเอียดพรอมภาพถายสินคานั้น เปนตน 

 2.5 ขอมูลประเภทเสียง 

 ขอมูลประเภทเสียง (Audio) หมายถึง ขอมูลเสียงที่ถูกบันทึกเสียงไว ในรูปของ

แฟม ขอมูล โดยการบันทึกเสียง ลักษณะของการจัดเก็บจะเหมือนการจัดเก็บขอมูลแบบภาพ 

คือ เคร� องคอมพิวเตอร จะทําการแปลงเสียงเหลานี้ใหคอมพิวเตอรสามารถนําไปเก็บได เชน 

เสียงพูดของมนุษย เสียงดนตรี เสียงการเตนของหัวใจ เปนตน 

 2.6 ขอมูลประเภทภาพและเสียง 

 ขอมูลประเภทภาพและเสียง (Video) หมายถึง ขอมูลที่เปนรูปภาพและเสียงที่

ถูกจัดเก็บไวดวยกัน เปนการผสมกันระหวางภาพและเสียง โดยคอมพิวเตอรจะทําการแปลง

เสียงและรูปภาพนี้เก็บไวเปนแฟมขอมูลหนึ่งในเคร� องคอมพิวเตอร เชน ภาพวิดีโอ เปนตน

 ระบบแฟมขอมูล  

ระบบแฟมขอมูล (File System) วิธีจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรในยุคแรกๆ นั้น

ยังมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลคลายกับการจัดเก็บแฟมเอกสารตางๆ ดวยมือ ตางกันตรงที่ขอมูล

ที่จัดเก็บนั้นถูกจัดเก็บลงคอมพิวเตอรแตละสวนงานหรือแตละแผนก ตางก็มีโปรแกรมที่จัดทํา

ขึ้นเฉพาะตน ซึ่งทําใหเกิดปญหากับการจัดการแฟมขอมูลตางๆ ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกขณะ 
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รวมทั้งเกิดความซ้ําซอนของขอมูล ที่แตละแผนกตางก็มีโปรแกรมเพ� อจัดการกับแฟมขอมูลของ

ตนเอง สงผลใหเกิดปญหาในการปรับปรุง กลาวคือ หากมีความตองการเพิ่มหรือปรับปรุง

โครงสรางขอมูล ก็จําเปนตองแกไขโปรแกรมเพ� อปรับปรุงโครงสรางใหมเสมอ ซึ่งขอจํากัดของ

ระบบแฟมขอมูล มีดังนี้ 

1. ขอมูลมีการเก็บแยกจากกัน 

ขอมูลมีการจัดเก็บแยกออกจากกันแตละสวนงานแตละแผนกตางก็มีขอมูลจัดเก็บ

เปนของตนเอง ซึ่งจะเปนการยากสําหรับการเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยตรง หากตองการนํา

ขอมูลที่แยกเก็บจากกันมาใชรวมกันตองอาศัยผูมีความรูความชํานาญ 

2. ขอมูลมีความซ้ําซอน 

สืบเน� องจากขอมูลที่แยกเก็บจากกัน ทําใหไมสามารถทําการควบคุมขอมูล ไมใหเกิด

ความซ้ําซอนได ความซ้ําซอนของขอมูลกอใหเกิดคาใชจายตามมา จากปญหาความซ้ําซอน

ของขอมูลชุดเดียวกันที่จัดเก็บอยูในหลายแฟมขอมูลกอใหเกิดความผิดพลาดขอมูล 3 ลักษณะ

ดวยกันคือ 

 2.1 ความผิดพลาดจากการเพิ่มขอมูล

 2.2 ความผิดพลาดจากการลบขอมูล

 2.3 ความผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูล

3. ขอมูลมีความขึ้นตอกัน

เน� องจากโครงสรางทางกายภาพและการจัดเก็บขอมูล ดวยวิธีการแฟมขอมูลไดผูกติด

กับภาษาโปรแกรมดังน้ันหากมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของแฟมขอมูลจะเปนส่ิงท่ียุงยากมาก

เพราะจําเปนตองแกไขโปรแกรมใหมเพ� อเปล่ียนแปลงโครงสรางขอมูล

4. มีรูปแบบที่ไมตรงกัน 

เม� อรูปแบบโครงสรางขอมูลถูกตรึงหรือผูกติด ดวยภาษาโปรแกรม โครงสรางขอมูล

จะขึ้นอยูกับภาษาของโปรแกรมที่ใชเขียนนั้น เชน โครงสรางแฟมขอมูลที่สรางดวยภาษา

ปาสกาล (Pascal) อาจมีความแตกตางจากโครงสรางของแฟมขอมูลที่สรางดวยภาษาเบสิก 

(BASIC) และเปนการยากสําหรับการนําแฟมขอมูลทั้งสองมาประมวลผลรวมกัน 

5. รายงานตางๆ ถูกกําหนดไวอยางจํากัด

ระบบแฟมขอมูลจะถูกจํากัดอยูกับภาษาโปรแกรมเปนอยางมาก ดังนั้นรายงานขอมูล

ตางๆ ผู ใชไมสามารถกระทําไดเอง เน� องจากจําเปนตองเขาใจภาษาโปรแกรมที่ใชเขียน ดังนั้น

รายงานที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักเขียนโปรแกรม ผู ใชไมสามารถโตตอบกับระบบ เพ� อทําการ

สอบถาม หรือสรางรายงานเพิ่มเติมไดเอง ตองอาศัยนักเขียนโปรแกรมแกไขและเขียนขึ้นใหม
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 ระบบฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (Database System) คือ ศูนยรวมของขอมูลตางๆ ที่มีความสัมพันธ

กัน โดยจะมีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลอยางมีระเบียบแบบแผน กอใหเกิดฐานขอมูลที่

เปนแหลงรวมขอมูล ซึ่งถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบ ภายในฐานขอมูลชุดเดียวกัน โดยผู ใชงาน

สามารถเขาถึงขอมูลสวนกลางนี้ เพ� อนํามาประมวลผลรวมกันได และการใชขอมูลชุดเดียวกัน

จากศูนยกลางขอมูลจะชวยลดปญหาเร� อง ความซ้ําซอนของขอมูล และที่สําคัญขอมูลในฐาน

ขอมูลจะไมผูกติดกับโปรแกรม กลาวคือจะมีความเปนอิสระในขอมูล ผู ใชฐานขอมูลจะสามารถ 

จัดการกับขอมูลได ในลักษณะตางๆ ทั้งการเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล การลบขอมูล ตลอดการ

เรียกดูขอมูล ซึ่งเปนการประยุกตนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาชวย ระบบฐานขอมูลจะชวยขจัด

ปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบแฟมขอมูล โดยในปจจุบันมีการประยุกตใชงานฐานขอมูลในงานตางๆ 

ภายในหน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งไดเล็งเห็นความสําคัญในการนําระบบฐานขอมูล

เขามาใช ในการจัดการบริหารทรัพยากรในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1. การใชฐานขอมูลกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

แนวโนมการพัฒนาระบบฐานขอมูลในปจจุบัน จะเปนไปในทางใชงานรวมกันบนเครือ

ขายอินเทอรเน็ต (Internet) ไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ การติดตอฐานขอมูลใหทํางานรวมกัน 

โดยผู ใชงานสามารถใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตได

2. การใชฐานขอมูลกับการจัดระบบงานสํานักงาน

ในปจจุบันหน�วยงานภายในองคกรไดนําระบบจัดการฐานขอมูลมาประยุกตใชภายใน

สํานักงานอยางชัดเจน เชน 

 2.1 งานทางดานบัญชี การเงิน เชน บัญชีรายรับ-บัญชีรายจาย บัญชีเงินเดือน 

 2.2 งานดานการศึกษา เชน งานทะเบียนนักเรียน ตารางเรียน งานพัสดุโรงเรียน  

งานหองสมุด งานสารสนเทศโรงเรียน งานทะเบียนส� อการสอน งานการกูยืมทุนการศึกษา 

 2.3 งานดานการควบคุมการผลิต เชน การขาย ระบบสินคาคงคลัง การสั่งซื้อ 

ขอมูลผลิตภัณฑ

 2.4 งานดานการบริหารธุรกิจและการคา เชน ใบเสร็จรับเงิน การจัดซื้อ ขอมูล

การขาย ขอมูลรับประกันสินคา ประวัติลูกคา ขอมูลพนักงาน 

 2.5 การบริการสาธารณสุข เชน ตารางผูปวยนอก-ใน ประวัติผูปวย คารักษา

พยาบาล
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จากขอมูลขางตนจะเห็นวามีการนําระบบฐานขอมูลไปใชอยางเปนระบบในองคกร 

ซึ่งระบบดังกลาวยังสามารถนําไปประยุกตใช ในงานอ� นๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักงานหรือองคกร

ไดอีกหลากหลาย ตัวอยางฐานขอมูลที่ใช เชน ฐานขอมูลการเขาใชบริการรานอินเทอรเน็ต 

ฐานขอมูลการเชาหนังสือ ฐานขอมูลการลงทะเบียนเรียน ฐานขอมูลการสั่งซื้อสินคา ฐานขอมูล

การเชาซื้อรถยนต ฐานขอมูลรานขายหนังสือ ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลเงินเดือน ฐาน

ขอมูลคลังสินคา และฐานขอมูลอ� นๆ เปนตน

 องคประกอบของระบบฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูลที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงคของ

ความตองการขององคกรจะตองประกอบไปดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ คือ ฮารดแวร 

(Hardware) ซอฟตแวร (Software) บุคลากร (People ware) และขอมูล (Data) รายละเอียด 

ดังนี้

1. ฮารดแวร

ฮารดแวร คือ อุปกรณคอมพิวเตอรที่นํามาจัดเก็บ และประมวลผลขอมูลในฐาน

ขอมูล รวมถึงอุปกรณในการเช� อมตอและส� อตางๆ ที่ใช ในการบันทึกขอมูล

ระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพดีนั้น เคร� องคอมพิวเตอรที่จะใชเก็บและประมวลผล

ฐานขอมูลควรเปนเคร� องที่มีประสิทธิภาพสูง เชน ควรมีหน�วยความจําหลักและหน�วยเก็บขอมูล

สํารองที่มีความจุสูง เพ� อใชเก็บขอมูลที่อาจมีปริมาณมากและนอกจากนี้ควรมีหน�วยประมวลผล

กลางหรือซีพียู (CPU) ที่มีความเร็วในการทํางานสูง เพ� อรองรับการทํางานจากผู ใชหลายคน 

ที่อาจมีการอานขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลพรอมกันในเวลาเดียวกันไดอยางรวดเร็ว

2. ซอฟตแวร

ซอฟตแวร คือโปรแกรมที่ใช ในระบบฐานขอมูล แบงเปน 2 แบบ คือ ซอฟตแวร

ประยุกต (Application Software) และระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management 

System หรือ ดีบีเอ็มเอส) 

 2.1 ซอฟตแวรประยุกต 

 เปนโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพ� อใชงานในเร� องใดเร� องหนึ่งโดยเฉพาะ เชนโปรแกรม

ระบบสินคาคงคลัง โปรแกรมการสั่งซื้อ โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล เปนตน สามารถใช

คําสั่งที่มีอยูในดีบีเอ็มเอส ในการดึงขอมูลหรือจัดการกับขอมูลภายในฐานขอมูล เพ� อประมวลผล

หรือนําขอมูลมาออกรายงานไดตามตองการ
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 2.2 ระบบจัดการฐานขอมูล

 เปนโปรแกรมที่ทําหนาที่บริหารจัดการฐานขอมูลและเปนตัวกลางในการใชงาน

ระหวางฐานขอมูลกับผู ใช ใหสามารถใชงานไดงายมีประสิทธิภาพ โดยจะทําหนาที่ในการควบคุม

ความถูกตองของขอมูลไมใหเกิดความซ้ําซอนในขอมูลที่มีความสัมพันธกัน สามารถเรียกดูขอมูล

จากฐานขอมูลได อีกทั้งยังรักษาขอมูลที่เก็บอยูภายในใหเช� อถือไดเสมอ

3. บุคลากร

บุคลากร หมายถึง กลุมผู ใชงานคอมพิวเตอร สามารถจัดแบงไดเปน 3 ระดับ ไดแก 

นักเขียนโปรแกรม (Programmer) ซึ่งทําหนาที่ในการสรางโปรแกรมประยุกต ผูบริหารฐาน

ขอมูล (Database Administrator) เรียกสั้นๆ วา DBA หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ดูแล จัดการ

ระบบฐานขอมูล และผู ใชขอมูล (End User) หมายถึง บุคคลที่ใชงานขอมูลในระบบแตละ

ระดับมีความเกี่ยวของหรือใชงานขอมูลที่แตกตางกันออกไป

4. ขอมูล

ขอมูล เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่ตองนําเขาไปในระบบคอมพิวเตอร เพ� อ

ใหโปรแกรมประมวลผลใหไดผลลัพธตามวัตถุประสงค ขอมูลเปรียบเหมือนสะพานที่เช� อมโยง

ระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย เพราะหากไมมีขอมูล ระบบก็ไมอาจสมบูรณได แมจะมีเคร� อง

คอมพิวเตอรที่ทันสมัย ในขณะที่มนุษยก็ไมสามารถเช� อมโยงกับคอมพิวเตอรได หากปราศจาก

ขอมูล

ขอมูล คือ ขอมูลที่เก็บอยูในฐานขอมูล เชน ขอมูลรหัสพนักงาน ขอมูลช� อพนักงาน 

ขอมูลที่อยู ขอมูลรหัสแผนก เปนตน ดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แสดงตัวอยางขอมูลพนักงาน
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จากตารางที่ 1.1 ตัวอยางขอมูลพนักงาน มีขอมูลของพนักงาน 3 คน ขอมูลแตละคน

ประกอบดวยเขตขอมูล 4 เขตขอมูล ที่เหมือนกันหมด โดยที่เขตขอมูลทั้ง 4 เขตขอมูลของ

แตละคนจะเรียกรวมกันวาระเบียนขอมูล ดังนั้นจึงมีจํานวนระเบียนทั้งหมด 3 ระเบียน กลาว

คือ จํานวนระเบียนเทากับจํานวนพนักงาน โดยจํานวนระเบียนทั้งหมดที่มีอยูรวมกันเรียกวา

แฟมขอมูล ดังภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 : แสดงองคประกอบของระบบฐานขอมูล

ที่มา (แกมกาญจน สมประเสริฐศรี, 2547, หนา 2)

 คําศัพทพื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล 

ขอมูลเม� อนํามาจัดเก็บในคอมพิวเตอรจะมีลักษณะโครงสรางภายในที่สามารถนําไป

ประมวลผลตามลําดับขั้น โดยมีลักษณะการจัดเก็บเปนสัญญาณดิจิทัล คือมีคา 0 กับ 1 เทานั้น 

แตเพ� อใหเขาใจงาย จึงแบงหน�วยในการจัดเก็บขอมูลออกเปนสวนยอย ไดดังนี้

1. บิต 

บิต (Bit) คือ หน�วยเก็บขอมูลที่เล็กที่สุดในคอมพิวเตอร ประกอบดวยเลขฐานสอง 

โดยบิตจะมี เพียง 2 สถานะคือ 0 หรือ 1 อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
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2. ไบต 

ไบต (Byte) คือ การนําเอาจํานวนบิตหลายๆ บิตมารวมกันเปนไบต ปกติแลว 1 ไบต

จะประกอบดวย 8 บิต ดังนั้น ทําให 1 ไบต สามารถสรางรหัสแทนขอมูลขึ้นมาใชแทนอักขระได

แตกตางกันถึง 28 หรือ 256 อักขระดวยกัน 

3. เขตขอมูล 

เขตขอมูล (Field) คือ การนําอักขระหรือไบตตั้งแต 1 ไบตขึ้นไปมารวมกันเพ� อใหเกิด

ความหมาย เชน เขตขอมูล Name เปนเขตขอมูลที่ใชแทนช� อของพนักงานหรือเขตขอมูล 

Address ที่ใชเก็บที่อยูของพนักงาน เปนตน 

4. ระเบียน 

ระเบียน (Record) คือ กลุมของเขตขอมูลที่มีความสัมพันธกัน กลาวคือใน 1 ระเบียน

จะประกอบดวย เขตขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกันเปนชุด เชน ระเบียนพนักงานประกอบดวยเขต

ขอมูล รหัสพนักงาน ช� อ นามสกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท ตําแหน�ง เพศ วันเกิด และเงินเดือน 

เปนตน 

5. แฟมขอมูล 

แฟมขอมูล (File) คือ กลุมของระเบียนที่สัมพันธกัน ที่มีโครงสรางระเบียนเหมือนกัน

นํามาเก็บรวมในแฟมขอมูลเดียวกัน เชนแฟมขอมูลของลูกคา ประกอบดวยขอมูลจํานวน 10 

ระเบียน แสดงวาแฟมขอมูลนี้มีรายละเอียดของลูกคา จํานวน 10 คน ดังภาพที่ 1.2

      

ภาพที่ 1.2 : แสดงความสัมพันธของขอมูล
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จากภาพที่ 1.2 แสดงความสัมพันธของขอมูล จะเห็นจํานวนบิตหลายๆ บิตจะรวมกัน

เปนไบต หลายๆ ไบตจะเปนเขตขอมูล เขตขอมูลหลายเขตขอมูลจะประกอบกันเปนระเบียน

ขอมูล และจํานวนระเบียนขอมูลหลายๆ ระเบียน รวมกันจะไดเปนแฟมขอมูล

พิจารณาการเก็บประวัติของพนักงาน บริษัทแหงหนึ่ง ประวัติของพนักงานคนหนึ่ง

จะบันทึกลงในระเบียนประวัติหนึ่งแผน โดยประกอบดวยเขตขอมูลตางๆ เชน ช� อ นามสกุล 

วันเกิด ตําแหน�ง เงินเดือน โดยที่ขอมูลเหลานี้อาจเปนตัวเลขหรือตัวอักษรก็ไดและในระเบียน

ประวัติพนักงาน จะไดรับการจัดเก็บไว ในแฟมเดียวกัน ดังภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 : แสดงตัวอยางการเก็บขอมูลในแฟมขอมูล

สําหรับในระบบฐานขอมูล คําศัพทพื้นฐานที่เกี่ยวของ มีดังตอไปนี้

6. เอนทิตี

เอนทิตี (Entity) หมายถึง ส่ิงตางๆ ในฐานขอมูลท่ีอางถึงส่ิงเหลาน้ีอาจเปนรูปธรรม คือ 

คน สัตว ส่ิงของ เชน เอนทิตีสินคา เอนทิตีพนักงาน เอนทิตีการขาย เอนทิตีประเภทสินคา เปนตน

7. แอททริบิวต

แอททริบิวต (Attribute) หมายถึง สิ่งที่ใชอธิบายคุณลักษณะของขอมูลในเอนทิตี

หนึ่งๆ เชน เอนทิตีสินคา ประกอบดวยแอททริบิวต รหัสสินคา ช� อสินคา ราคา เอนทิตี

พนักงาน ประกอบดวยแอททริบิวต รหัสพนักงาน ช� อพนักงาน ตําแหน�ง เงินเดือน เปนตน 

ดังภาพที่ 1.4

ภาพที่ 1.4 : แสดงตัวอยางของเอนทิตีและแอททริบิวต

ระเบียนประวัติพนักงานหนึ่งคน

แฟมระเบียนประวัติพนักงานทั้งบริษัท 
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 ประโยชนของระบบฐานขอมูล  

การประมวลผลดวยระบบฐานขอมูล มีประโยชน ดังนี้

1. ลดความซ้ําซอนของขอมูล

การจัดเก็บขอมูลในลักษณะเปนแฟมขอมูลอาจทําใหขอมูลประเภทเดียวกันถูกเก็บไว

หลายๆ แหง ทําใหเกิดความซํ้าซอนของขอมูลขึ้นได ดังนั้นการนําขอมูลมาเก็บเปนระบบฐาน

ขอมูล จะชวยลดปญหาความซ้ําซอนของขอมูลได

2. สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นได

สืบเน� องมาจากผลของการลดความซ้ําซอนของขอมูล จะทําใหสามารถลดความขัดแยง

ของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นได เชน ระบบทะเบียนนักศึกษา ช� อนักศึกษาจะเก็บอยูในตารางนักศึกษา

เพียงแหงเดียว ดังนั้นถาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ก็สามารถไปแกไขที่ตารางนักศึกษา

เพียงแหงเดียว

3. สามารถใชขอมูลรวมกันได

เน� องจากระบบฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลไว ในที่เดียวกัน เม� อตองการเรียกใช

ขอมูลที่แตกตาง ก็สามารถทําไดโดยงาย

4. สามารถควบคุมความคงสภาพของขอมูลได

ความคงสภาพ หมายถึง ความถูกตอง ความคลองจอง ความสมเหตุสมผลหรือ

ความเช� อถือไดของขอมูล โดยมีการกําหนดคาตางๆ หรือจํากัดชวงของขอมูลไว เพ� อปองกัน

การพิมพขอมูลผิดพลาด เชน ขอมูลเกรดนักศึกษาจะตองมีคาไมเกิน 4.00 หรือการเก็บขอมูล 

รหัสบัตรประจําตัวประชาชนตองใหครบ 13 หลัก ดังนั้น ถามีการบันทึกรหัสบัตรประจําตัว

ประชาชนไมครบ หรือเกิน 13 หลัก ระบบฐานขอมูลจะคอยตรวจสอบและปองกันการ

บันทึกขอมูลที่ไมสมเหตุสมผลนี้ โดยจะมีดีบีเอ็มเอส เปนตัวควบคุมไมใหมีการบันทึกขอมูลที่

ไมถูกตองลงไปเก็บในฐานขอมูล

5. การบริหารจัดการฐานขอมูลทําไดงาย

การจัดการขอมูลไมวาจะเปนการเรียกใชขอมูล การเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูลหรือ

การลบขอมูลของตารางใดภายในฐานขอมูล จะสามารถทําไดงายโดยการออกคําสั่งผานไปยัง

ดีบีเอ็มเอส ซึ่งดีบีเอ็มเอสจะเปนตัวจัดการขอมูลภายในฐานขอมูลใหเอง

6. ความเปนอิสระระหวางโปรแกรมประยุกตและขอมูล

ในระบบฐานขอมูลจะเปนอิสระจากโปรแกรมประยุกต หมายถึง เกิดความเปนอิสระ

ระหวางการจัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช เม� อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะไมกระทบกับผู ใช

กลาวคือ ผู ใชไมจําเปนตองแกไขโปรแกรม
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7. สามารถสรางระบบความปลอดภัยใหกับขอมูลได

เน� องจากขอมูลแตละขอมูลจะมีความสําคัญไมเทากัน เพ� อเปนการปองกันผูที่ไมมี

สวนเกี่ยวของกับการใชงานฐานขอมูลไมใหสามารถเขาไปกอความเสียหายใหกับระบบฐาน

ขอมูล ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดสิทธิในการใชงานขอมูลแตละสวน ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหาร

ฐานขอมูลเปนผูกําหนดวาใครมีสิทธิใชงานขอมูลสวนไหน

 รูปแบบของระบบฐานขอมูล 

ขอมูลในฐานขอมูลโดยทั่วไปจะถูกสรางใหมีโครงสรางที่งายตอความเขาใจและการ

ใชงานโดยทั่วไปแลวฐานขอมูลที่มีอยูในปจจุบันจะมีโครงสราง 3 แบบดวยกัน คือ ฐานขอมูล

แบบเชิงลําดับชั้น (Hierarchical Database) ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) 

และฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) รายละเอียด ดังนี้

1. ฐานขอมูลแบบเชิงลําดับชั้น 

ฐานขอมูลแบบเชิงลําดับชั้น 

เปนฐานขอมูลที่มีโครงสรางในลักษณะ

ของตนไม (Tree) จัดเก็บขอมูลในลักษณะ

ระเบียน ความสัมพันธของขอมูลเปนแบบ

พอลูก (Parent/Child Relation) กลาว

คือระเบียนที่อยูดานบนของโครงสราง

หรือพอนั้นสามารถมีลูกไดมากกวา 1 คน 

แตลูกจะไมสามารถมีพอไดมากกวา 1 คน 

ฐานขอมูลแบบเชิงลําดับชั้นเหมาะสําหรับ

ขอมูลที่มีความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม ดังภาพที่ 1.5 

จากภาพท่ี 1.5 จะเห็นวาในความเปนจริงนักเรียนคนหน่ึงๆ สามารถลงเรียนวิชาตางๆ ได

มากกวา 1 วิชา ซ่ึงจะทําใหมีขอมูลของนักเรียนคนน้ันซํ้าซอนอยูเปนจํานวนเทากับวิชาเรียนท่ีนักเรียน

เลือกเรียนท้ังหมด ทําใหเกิดความซํ้าซอนกันของขอมูลและในการคนหาผลการเรียของนักเรียนจะ

ตองเร่ิมตนท่ีวิชาเรียนกอน แลวไลลงไปหานักเรียนคนดังกลาวจนกระท่ังไดผลการเรียนท่ีตองการใน

ลําดับช้ันสุดทาย จึงไมมีคุณสมบัติความเปนอิสระของขอมูล

2. ฐานขอมูลแบบเครือขาย

ฐานขอมูลแบบเครือขายเปนฐานขอมูลท่ีแสดงขอมูลในลักษณะของระเบียนคลายแบบเชิง

ลําดับช้ัน แตความสัมพันธของขอมูลจะอาศัยการเช� อมโยงเปนลักษณะเหมือนเครือขาย ดังภาพท่ี 1.6

ภาพที่ 1.5 : แสดงตัวอยางฐานขอมูลแบบเชิงลําดับชั้น

ที่มา (มณีโชติ สมานไทย, 2546, หนา 23)
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ภาพที่ 1.6 : แสดงตัวอยางฐานขอมูลแบบเครือขาย

ที่มา (มณีโชติ สมานไทย, 2546, หนา 34)

จากภาพที่ 1.6 จะเห็นวาคนที่ชอบกีฬาฟุตบอล ก็อาจจะชอบกีฬาบาสเกตบอลได

เชนกัน จึงเหมาะสําหรับขอมูลที่มีความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม แตความสัมพันธของขอมูลที่

โยงกันไปโยงกันมาก็ทําใหยากตอการใชงาน ฐานขอมูลแบบเครือขายจึงเหมาะสําหรับนักเขียน

โปรแกรม ที่คุนเคยเปนอยางดี กับโครงสรางขอมูลมากกวาผู ใชงานทั่วไป

3. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ 

เปนรูปแบบของฐานขอมูลที่นิยมใช ในปจจุบัน ลักษณะโครงสรางขอมูลของฐานขอมูล

จะถูกจัดเก็บในรูปแบบของตาราง 2 มิติ ซึ่งเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธกันไว แตละตาราง

ประกอบดวยแถว (Row) และสดมภ (Column) แตละแถวจะมีคียหลัก (Primary Key) เปน

ตัวบงชี้ความเปนเอกเทศของแถวหนึ่งๆ ดังภาพที่ 1.7

ภาพที่ 1.7 : แสดงตัวอยางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
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จากภาพท่ี 1.7 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ จะประกอบดวยกลุมของตารางขอมูลท่ีสัมพันธ

กัน และตารางขอมูลท่ีเก็บขอมูล ผู ใชไมจําเปนตองรูวาตารางเก็บขอมูลอยางไรและเก็บไวท่ีไหนก็

สามารถนําขอมูลมาใชได โดยตารางจะมีช� อเรียกเพ� อใหอางอิงถึง หากตองการขอมูลในตาราง

 โปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่นิยมใช 

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล (ดีบีเอ็มเอส) ที่มีอยูในปจจุบันมีอยูจํานวนมาก ดัง

ตัวอยาง โปรแกรมฐานขอมูลที่นิยมใชโดยแสดงใหเห็นถึงช� อของโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

ชนิดของเคร� องคอมพิวเตอรที่จะใชงานกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูลแตละประเภท รูปแบบ

ของฐานขอมูลที่ใช และภาษาที่ใชจัดการขอมูล ดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 แสดงตัวอยางโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่นิยมและมีใช
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 การเลือกใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่เหมาะ

   กับลักษณะงาน 

 การเลือกใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่เหมาะ

เน� องจากปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานขอมูลออกมาเปนจํานวนมาก 

ซึ่งแตละโปรแกรม ก็มีคุณสมบัติแตกตางกันออกไปและสามารถใชกับคอมพิวเตอรที่แตกตาง

กันไป ดังนั้น การที่องคกรจะตัดสินใจเลือกใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลใด จึงมีหลักเกณฑ

ตางๆ ขึ้นมาพิจารณา เพ� อจะไดตัดสินใจเลือกใชโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสม ตอการใชงาน

ขององคกรนั้นๆ มีดังนี้

1. งบประมาณขององคกรและราคาของดีบีเอ็มเอสที่ตองการ

เน� องจากดีบีเอ็มเอสแตละตัวมีความสามารถตางกัน ดังนั้นยิ่งดีบีเอ็มเอสใดที่มีความ

สามารถมากก็จะยิ่งมีราคาแพง จึงเปนสิ่งที่องคกรตองพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

2. ความเขากันไดกับฮารดแวรที่มีอยู

จากที่กลาวมาแลววาดีบีเอ็มเอสแตละตัวจะขึ้นอยูกับประเภทของเคร� องคอมพิวเตอร

เชน ดีบีเอ็มเอสบางตัวสามารถใชไดกับเคร� องไมโครคอมพิวเตอรเทานั้น ไมสามารถใชไดกับ

เคร� องประเภทอ� นได แตบางตัวสามารถใชไดกับเคร� องคอมพิวเตอรหลายประเภท ดังนั้น การ

ตัดสินใจเลือกใชดีบีเอ็มเอสตัวใด จึงตองดูวาองคกรใชคอมพิวเตอรประเภทใด เพ� อจะไดเลือก

ใชดีบีเอ็มเอสที่สามารถใชไดกับระบบเคร� องคอมพิวเตอรที่มีอยูได

ตารางที่ 1.2 (ตอ)
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3. จํานวนผูใชงานระบบเคร� องคอมพิวเตอร

ดีบีเอ็มเอส แตละตัวจะอนุญาตใหมีผู ใชงานคอมพิวเตอรพรอมกันไดไมเทากัน ดังนั้น

จึงตองดูจากลักษณะงานขององคกรวาใหมีผู ใชงานคอมพิวเตอรพรอมกันไดมากที่สุดกี่คน แลว

เลือกใช ดีบีเอ็มเอสใหตรงกับความตองการนั้น

4. รูปแบบฐานขอมูลของดีบีเอ็มเอส

เปนการพิจารณารูปแบบของฐานขอมูลของดีบีเอ็มเอสวาเปนแบบใด เชน แบบเชิง

ลําดับชั้น แบบเครือขาย หรือแบบเชิงสัมพันธ เพ� อจะไดเลือกใชไดตรงกับความตองการ

5. ความเหมาะสมของดีบีเอ็มเอส ตอลักษณะงานที่ทํา

เปนการพิจารณาความสามารถในการทํางาน ความยากงายในการใชงานและภาษาที่

ใช ในการจัดการขอมูล ตรงกับความตองการขององคกรหรือไม มีระบบรักษาความปลอดภัยที่

สามารถเช� อมั่นไดมากนอยเพียงใด เปนตน

6. จํานวนแฟมขอมูลและขนาดของระเบียนที่เปดได

เปนการพิจารณาลักษณะของงานวาตองมีการเปดใชแฟมขอมูลสูงสุดไดกี่แฟม 

แตละแฟมมีระเบียนขนาดใหญที่สุดเทาใด แลวเลือกดีบีเอ็มเอส ที่สามารถรองรับได

The end. - Unit 1
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1. ขอใดใหความหมายของขอมูลไดถูกตองที่สุด

 ก. ขอเท็จจริงที่ไดจากการสังเกต

 ข. ขอเท็จจริงที่เปนตัวเลข ขอความ รูปภาพ

 ค. ขอเท็จจริงที่เปนเหตุการณ สถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

 ง. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับบุคคล สัตว สิ่งของ เหตุการณ ที่น�าสนใจ ซึ่งไดจากการสังเกต

  การวัด การนับ

2. ขอใดจัดเรียงลําดับโครงสรางแฟมขอมูลจากหนวยเล็กไปหนวยใหญไดถูกตอง

 ก. บิต เขตขอมูล ระเบียน แฟมขอมูล ข. แฟมขอมูล ไบต บิต ระเบียน

 ค. ไบต แฟมขอมูล เขตขอมูล บิต ง. ระเบียน แฟมขอมูล บิต ไบต

3. ขอใด ไมใช ปญหาของระบบแฟมขอมูล

 ก. เกิดความซ้ําซอนของขอมูล 

 ข. เกิดความไมเปนอิสระของขอมูล    

 ค. เกิดปญหาเร� องของการเพิ่มขอมูล

 ง. เกิดความเปนอิสระระหวางขอมูลกับโปรแกรม

4. ขอใดใหความหมายฐานขอมูลไดถูกตอง

 ก. การเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนมาก

 ข. การบริหารสารสนเทศขององคกร

 ค. การจัดเก็บขอมูลที่มีเนื้อหาเดียวกันไว ในคอมพิวเตอรเคร� องเดียวกัน

 ง. การเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันไวดวยกันอยางเปนระบบ

คําสั่ง ใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย (   ) ทับขอที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงขอเดียว

คําชี้แจง

1. ขอสอบเปนแบบปรนัยมีทั้งหมด 10 ขอ 10 คะแนน

2. หามขีดเขียนขอความใดๆ ลงในขอสอบโดยเด็ดขาด

3. จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวลงในกระดาษคําตอบที่แจกให
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5. ขอใด ไมใช ประโยชนของระบบฐานขอมูล

 ก. ลดความซ้ําซอนของขอมูล ข. สามารถใชขอมูลรวมกันได

 ค. ลดตนทุนทางดานฮารดแวร ง.  ทําใหขอมูลมีคุณภาพมากขึ้น

6. จากภาพเปนรูปแบบโครงสรางของฐานขอมูลชนิดใด

 ก. ฐานขอมูลแบบตนไม ข. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ   

 ค. ฐานขอมูลแบบเครือขาย ง. ฐานขอมูลเชิงลําดับชั้น

7. ขอใดคือลักษณะของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

 ก. มีโครงสรางแตละแฟมขอมูลคลายกับรางแห

 ข. นําเสนอขอมูลและรูปแบบขอมูลตามลําดับชั้น

 ค. เปนการจัดเก็บขอมูลในลักษณะตารางสองมิติ

 ง.  เปนโครงสรางที่มีลักษณะความสัมพันธแบบพอลูก

8. ขอใดคือความหมายของ Database Management System (DBMS)

 ก. ซอฟตแวร  ข. ฮารดแวร

 ค. ผูบริหารฐานขอมูล ง. ผูดูแลและจัดการระบบฐานขอมูล

9. ขอใด ไมใช หนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล

 ก. ดูแลความปลอดภัยของขอมูล ข. ชวยจัดเก็บและควบคุมการใชขอมูล

 ค. กําหนดและเก็บโครงสรางฐานขอมูล ง. ใชกับฐานขอมูลที่มีขนาดใหญแตไมซับซอน 

10. ขอใด ไมใช โปรแกรมจัดการฐานขอมูล

 ก. Oracle  ข. FoxPro     

 ค. Photoshop ง. Microsoft Access
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ใบงานที่ 1

จุดประสงค

1. นักเรียนสามารถยกตัวอยางฐานขอมูลที่เคยพบในชีวิตประจําวันได

2. นักเรียนสามารถบอกถึงขอมูลในฐานขอมูลที่พบได 

3. เพ� อใหนักเรียนมีความสามัคคีและรวมกันทํางานเปนทีม

กิจกรรม

1. ใหนักเรียน ศึกษาขอมูลจากเนื้อหาในหน�วยที่ 1 เร� อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล 

2. ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 2 คน เพ� อทําใบงานที่ 1

3. ใหนักเรียนยกตัวอยางฐานขอมูลที่นักเรียนเคยพบในชีวิตประจําวันอยางนอย 5 ตัวอยาง

4. ใหนักเรียนอธิบายวาฐานขอมูลที่พบมีขอมูลอะไรบางในฐานขอมูลพรอมยกตัวอยางการ

 ใชงานในชีวิตประจําวันหรือการประยุกตใช แลวนําเสนอหนาชั้นเรียนกลุมละ 5 นาที 

5. ใหนักเรียนกลุมอ� นๆ ประเมินผลตามแบบประเมินผล
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แบบฝกปฏิบัติชุดที่ 1

เร� อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

     

สมาชิกในกลุม

1. ........................................................................... หอง .................... เลขที่ ...............           

2. ........................................................................... หอง .................... เลขที่ ...............

3. ........................................................................... หอง .................... เลขที่ ...............

จุดประสงค

1. เพ� อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

2. เพ� อใหนักเรียนมีความสามัคคีและรวมกันทํางานเปนทีม

แนวทางการปฏิบัติ : 

 1. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 คน แลวเลือกโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 1 โปรแกรม 

แลวยกตัวอยางลักษณะระบบงานที่ถูกพัฒนาจากโปรแกรมดังกลาว ไมเกิน 5 หนากระดาษ

 2. ใหนักศึกษาแตละกลุมนําขอมูลที่ทํารายงานออกมานําเสนอหนาชั้น กลุมละ 5 นาที 

โดยใหเพ� อนที่อยูภายในชั้นเรียนเปนผูประเมินตามแบบประเมินพฤติกรรมกลุม
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แบบประเมินการเรียน
คําชี้แจง  ใหนักเรียนใสเคร� องหมาย  ในระดับคะแนนที่เห็นวาเหมาะสมมากที่สุด

เกณฑที่ประเมินผล

 3 = ถูกตอง ตรงตามประเด็นการประเมิน

 2 = ขาดเนื้อหาบางสวน

 1 = ตองแกไขบางสวน

 0 = ไมมีความพรอมหรือขาดการนําเสนอที่ดี

ความคิดเห็นของผูประเมิน .................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

ช� อนักเรียน .....................................................................

ผูประเมิน ..........................................................                      

วันที่ .............. เดือน .............. พ.ศ. ..............
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แบบประเมินการนําเสนอ
คําชี้แจง  ใหนักเรียนใสเคร� องหมาย  ในระดับคะแนนที่เห็นวาเหมาะสมมากที่สุด

เกณฑที่ประเมินผล

 3 = ถูกตอง ตรงตามประเด็นการประเมิน

 2 = ขาดเนื้อหาบางสวน

 1 = ตองแกไขบางสวน

 0 = ไมมีความพรอมหรือขาดการนําเสนอที่ดี

ความคิดเห็นของผูประเมิน .................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

ช� อกลุมที่ประเมิน ...............................................

ผูประเมิน ..........................................................                      

วันที่ .............. เดือน .............. พ.ศ. ..............




