
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 6 ขอมูลและการจัดการขอมูล

 ขอมูล คือ ขอเท็จจริงท่ีมีการรวบรวมไวและมีความหมาย อาจ
เก่ียวของกับคน สิ่งของหรือเหตุการณอื่นๆ

 สวนพื้นฐานสําหรับการประมวลผลของงานเพื่อใหไดสารสนเทศ
สําหรับชวยตัดสินใจและนําเอาไปใชประโยชนอื่นๆตามตองการ 
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การจัดการขอมูล

ขอมูลที่ถูกจัดเรียงใหม

A
B
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แหลงขอมูล

 สามารถแบงประเภทตามแหลงท่ีมาได 2 ประเภทคือ
 แหลงขอมลูภายใน
 แหลงขอมลูภายนอก
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แหลงขอมูลภายใน
 แหลงกําเนิดขอมูลอยูภายในองคกรท่ัวไป 
 เชน ยอดขายประจําป ขอมูลผูถือหุน รายงานกําไรขาดทุน 

รายชื่อพนักงาน ฯลฯ
 อาจเปนขอมูลท่ีเปดเผยไดหรือขอมูลท่ีเปนความลับ เชน 

ขอมูลผลิตภัณฑใหม ขอมูลการทดลอง เปนตน
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แหลงขอมูลภายนอก

 แหลงกําเนดิอยูภายนอกองคกร 
 เชน ขอมลูลูกคา เจาหนี ้อตัราดอกเบี้ยสถาบัน

การเงิน กฎหมายและอัตราภาษีของรัฐบาล 
หรือขอมลูบริษัทคูแขง

 ไมใชขอมูลท่ีมอียูภายในบริษัทหรือองคกร
 อาจหาไดจากบริษัทผูใหบริการขอมูลหรือ

จากหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนหรอืสือ่อื่นๆ
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 คุณสมบัติของขอมูลที่ดี

 คุณสมบัติพื้นฐานท่ีควรมีดังน้ี
 ความถูกตอง (Accuracy)
 มีความเปนปจจุบัน (Update)
 ตรงตามความตองการ (Relevance)
 ความสมบูรณ (Complete)
 สามารถตรวจสอบได  (Verifiable)
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 ความถูกตอง (Accuracy)

 ขอมูลท่ีไมเปนจริงอาจกอใหเกิดความเสียหายได 
 ตองคัดเลือกขอมูลท่ีถูกตอง
 คอมพิวเตอรประมวลผลตามขอมูลท่ีไดรับ เม่ือปอนขอมูลผิด

ผลลัพธก็ยอมผิดตามไปดวย (Garbage In Garbage Out)
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มีความเปนปจจุบัน (Update)

 ขอมูลท่ีดีตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ
 เหตุการณตางๆมักเกิดขึ้นใหมอยูตลอด เชน จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง

ในสมัยกอนกับปจจุบันยอมไมเทากัน 
 ขอมูลท่ีลาสมัยหากนําไปใชประโยชนอาจใหผลลัพธท่ีคลาดเคล่ือน

หรือผิดพลาดได
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 ตรงตามความตองการ (Relevance)

 ขอมูลท่ีจะนํามาใชตองสอดคลองตรงกับความตองการมากท่ีสุด
 อาจไดจากการสํารวจหรือออกแบบสอบถาม
 หากไมสอดคลองกับความตองการก็ไมสามารถนําไปใชประโยชน

ไดอยางเต็มท่ี 
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 ความสมบูรณ (Complete)

 บางคร้ังอาจเก็บรวบรวมขอมูลมากกวาหน่ึงคร้ังเพื่อใหไดขอมูลท่ี
สมบูรณ

 เชน การเก็บขอมูลเชิงสถิติ หรือวัดคาเฉล่ีย อาจตองเก็บท้ังขอมูล
ปฐมภูมิ (primary data) และขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

 ขอมูลท่ีสมบูรณอาจตองคํานึงถึงความครบถวนของขอมูลดวย เชน 
อายุ เพศ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ ของบุคลากรในบริษัท เปนตน
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 สามารถตรวจสอบได  (Verifiable)

 ขอมูลท่ีไดจากหลายแหลง อาจมีท้ังเชื่อถือไดและเชื่อถือไมได
 จําเปนตองตรวจสอบแหลงท่ีมาหรือหลักฐานอางอิงกอน
 ปองกันขอมูลท่ีไมเกิดประโยชนและอาจทําใหเสียหายได
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การแบงลําดับช้ันของการจัดการขอมูล 
(Hierarchy of Data)

 บิต (Bit - Binary Digit)
 ไบต (Byte)
 ฟลดหรอืเขตของขอมูล (Field)
 เรคอรด (Record)
 ไฟลหรอืแฟมตารางขอมลู (File)
 ฐานขอมลู (Database)
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บิต (Bit - Binary Digit)

 ลําดับชั้นของหนวยขอมูลท่ีเล็กท่ีสุด 
 ขอมูลท่ีจะทํางานรวมกับคอมพิวเตอรได ตองแปลงใหอยูในรูปของ

เลขฐานสองเสียกอน
 เม่ือแปลงแลวจะไดตัวเลขแทนสถานะเปดและปดของ

สัญญาณไฟฟาท่ีเรียกวาบิต คือ บิต 0 และบิต 1  

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไบต (Byte)

 เม่ือนําบิตมารวมกันหลายๆบิต จะไดหนวยขอมูลกลุมใหมท่ี
เรียกวา ไบต (byte) 

 จํานวนของบิตท่ีไดในแตละกลุมอาจมีมากบางหรือนอย
ตามแตชนิดของรหัสท่ีใชเก็บ 

 สําหรับรหัสแอสกี 1 ตัวอักษรหรือ 1 ไบต = 8 บิต
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ฟลดหรือเขตของขอมูล (Field)

 ประกอบดวยกลุมของตัวอักษรหรือไบตต้ังแต 1 ตัวขึ้นไป
มาประกอบกันเปนหนวยขอมูลท่ีใหญขึ้นเพื่อแสดงลักษณะ
หรือความหมายอยางใดอยางหน่ึง 

 ยกตัวอยางเขตขอมูลเก่ียวกับพนักงาน เชน รหัสพนักงาน 
ชื่อ นามสกุล เงินเดือน ตําแหนง เปนตน
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เรคอรด (Record)

 กลุมของเขตขอมูลหรือฟลดท่ีมีความสัมพันธกัน และนํามา
จัดเก็บรวมกันเปนหนวยใหมท่ีใหญขึ้นเพียงหนวยเดียว 

 ขอมูลท่ีจัดเก็บอาจมีหลายเรคอรดได
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ไฟลหรือแฟมตารางขอมูล (File)

 เปนการนําเอาขอมูลท้ังหมดหลายๆ เรคอรดท่ีตองการจัดเก็บ 
มาเรียงอยูในรูปแบบของแฟมตารางขอมูลเดียวกัน เชน 
แฟมตารางขอมูลเก่ียวกับคะแนนนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร 
อาจประกอบดวย เรคอรดของนักศึกษาหลายๆคนท่ีเก็บขอมูล
เก่ียวกับ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล  และคะแนนท่ีได เปนตน

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แฟมตารางขอมูลคะแนนนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร 

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล คะแนนที่ได
520101513 มงคล น้ํานิ่ง 80
520101103 กนก ทิพยกมล 74
520102452 ศิริอักษร ทิพยกมล 76
520102453 ศิริอักษร กมลขจรจิต 54
520103561 กมลเทพ อมรพันธ 85
520103432 โสภา สถาพร 85
520104562 โสภา สถาพร 83

Record
field
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ฐานขอมูล (Database)

 การรวมเอาแฟมตารางขอมูลหลายๆแฟมท่ีมีความสัมพันธกัน
มาเก็บรวมไวท่ีเดียว 

 มีการเก็บคําอธิบายโครงสรางฐานขอมูล หรือเรียกวา 
พจนานุกรมขอมูล (data dictionary) ไว เพื่อชวยในการ
ประมวลผล
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โครงสรางของฐานขอมูล

รหสับิตจํานวน 8 หลัก

ฟลดของรหสั





               

   

ขอมูลใน 1 เรคอรด
ท่ีประกอบดวย 4 ฟลด

ช่ือนักศึกษา นามสกุลรหัส คะแนน

ขอมูลในตาราง
แฟมขอมูลท่ี
ประกอบดวย
2 เรคอรด

COURSE FILE PERSONAL HISTORY FILE FINANCIAL FILE

ฐานขอมูลที่เก็บขอมลูของนักศึกษาถึง 3 แฟมตารางขอมลู
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ตัวอยางฐานขอมูล

 ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
 ฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา 
 ฐานขอมูลบุคลากร 
 ฐานขอมูลสินคาคงคลัง
 ฯลฯ
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การจัดโครงสรางของแฟมขอมูล 
(File Organization)

 โครงสรางของแฟมขอมูล
 วิธีการกําหนดโครงสรางเพ่ือจัดเก็บขอมลูไวในแฟมบนสื่อบันทึกขอมลู

สํารอง (secondary storage) 
 เพ่ือใหการจัดเก็บและเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว ถูกตอง และเหมาะสม

กับความตองการ
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การจัดโครงสรางของแฟมขอมูล 
(File Organization) (ตอ)

 อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ
 โครงสรางของแฟมขอมลูแบบเรียงลําดับ(Sequential File Structure)
 โครงสรางของแฟมขอมลูแบบสุม (Direct/Random  File Structure)
 โครงสรางของแฟมขอมลูแบบลําดับเชิงดรรชนี (Index Sequential File 

Structure)
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โครงสรางของแฟมขอมูลแบบเรียงลําดับ
(Sequential File Structure)

 โครงสรางของแฟมขอมูลชนิดพื้นฐานท่ีสามารถใชงานไดงายท่ีสุด 
 จัดเก็บขอมูลแบบเรียงลําดับเรคอรดตอเน่ืองกันไป
 การอานหรือคนคืนขอมูลจะขามลําดับไปอานโดยตรงไมได 
 เหมาะสมกับงานท่ีมีการอานขอมูลตอเน่ืองกันไปตามลําดับและใน

ปริมาณมาก
 จัดเก็บอยูในอุปกรณประเภทเทปแมเหล็ก (magnetic tape)
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โครงสรางของแฟมขอมูลแบบเรียงลําดับ
(Sequential File Structure) (ตอ)
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โครงสรางของแฟมขอมูลแบบสุม 
(Direct/Random  File Structure)

 โครงสรางแฟมขอมูลท่ีเขาถึงไดโดยตรง
 สามารถเลือกหรืออานคาไดโดยไมจําเปนตองผานเรคอรดแรกๆ
 การเขาถึงขอมูลทําไดเร็ว 
 จัดเก็บในสื่อท่ีมีการเขาถึงไดโดยตรงประเภทจานแมเหล็ก เชน 

ดิสเก็ตต, ฮารดดิสกหรือ CD-ROM
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โครงสรางของแฟมขอมูลแบบสุม 
(Direct/Random  File Structure) (ตอ)

 อาจแบงตามลักษณะการทํางานออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
 แบบแฮชไฟล (Hash File)
 แบบดรรชนี (Indexed File)
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โครงสรางของแฟมขอมูลแบบสุม 
(Direct/Random  File Structure) (ตอ)

 แบบแฮชไฟล (Hash File)
 อาศัยอลักอริทึมท่ีเรียกวา แฮชช่ิง (hashing) ในการคํานวณหาคาคียฟลด
 ถาขอมลูมาก การแปลงคาตําแหนงอาจเกิดการชนกัน (collision) ได

Hashing Algorithm

Key Field ตําแแหนง
ในการจัด
เก็บขอมูล
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โครงสรางของแฟมขอมูลแบบสุม 
(Direct/Random  File Structure) (ตอ)

 แบบดรรชนี (Indexed File)
 ใชแฟมดรรชน ี(index) ทําการคนหาหรือเขาถึงขอมูลโดยตรง 
 แฟมดรรชนปีระกอบดวยคีย 2 ตวัคือ คียของขอมลูและคียของ

ตําแหนงท่ีเก็บขอมลู 
 คลายกับแผนผังบอกตําแหนงงานนิทรรศการ

Key Field

ตําแแหนง
ในการจัด
เก็บขอมูล1482561

5478152
4125151

7415125

2012

2013
2014

2015

Key Field Address
Index (ดรรชนี)

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแฟมขอมูลแบบลําดับเชิงดรรชนี 
(Index Sequential File Structure)

 อาศัยกระบวนการ ISAM (index sequential access method)
 รวมเอาความสามารถในการเขาถึงขอมูลแบบสุมและแบบเรียง

ตามลําดับเขาไวดวยกัน 
 ขอมูลถูกเก็บเรียงกันตามลําดับไวบนสื่อแบบสุม และเขาถึงขอมูล

ผานแฟมขอมูลลําดับเชิงดรรชนี (indexed sequential file) 
 ทํางานไดยืดหยุนกวาวิธีอื่นโดยเฉพาะกรณีท่ีมีขอมูลมากๆ



ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแฟมขอมูลแบบลําดับเชิงดรรชนี 
(Index Sequential File Structure) (ตอ)

Code NameBlock
04321 MIKE

19743
16641 KIM

JACK

10520 DAVID

29465
24738 CHUCK

MICHEL

21452 ANNA

07330 JENNY
09650 JOHN

Key Field Block Address

21452
10520
04321 1

2
3







คาต่ําสุดในบล็อค

partial index

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปรียบเทียบโครงสรางแฟมขอมูลแตละประเภท
แบบเรียงลําดับ แบบสุม แบบเรียงลําดับเชิงดรรชนี

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอดีขอเสียของแตละแบบ

 แบบเรียงลําดับ (sequential file)

ขอดี -คาใชจายนอย
-เหมาะกับงานอานขอมลูแบบเรียงลําดับและปริมาณมาก
-สื่อท่ีใชเก็บมีราคาถูก

ขอเสีย -คนขอมลูไดชา เพราะตองคนตั้งแตตนไฟล
-ขอมูลตองจดัเรียงลําดับกอน
-ไมเหมาะกับงานท่ีตองแกไขประจํา

สื่อเก็บ -เทปแมเหล็ก (magnetic tape)



ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอดีขอเสียของแตละแบบ (ตอ)

 แบบสุม (random file)

ขอดี -คนขอมลูไดเรว็ ทําไดทันที
-เหมาะกับงานท่ีตองแกไขเปนประจํา

ขอเสีย -ไมเหมาะกับงานท่ีตองอานขอมลูมากๆ
-การเขียนโปรแกรมเพ่ือคนจะซับซอน
-ไมสามารถเขาถึงแบบเรียงตามลําดับได

สื่อเก็บ -จานแมเหล็ก (magnetic disk)

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอดีขอเสียของแตละแบบ (ตอ)

 แบบลําดับเชิงดรรชนี (indexed sequential file)

ขอดี -รองรับการประมวลผลไดท้ังแบบลําดับและแบบสุม
-เหมาะกับงานท่ีตองแกไขขอมลูเปนประจํา เชน ธรุกรรมออนไลน

ขอเสีย -เปลืองเนือ้ท่ีในการจัดเก็บดรรชนี
-การเขียนโปรแกรมคนขอมลูจะซับซอนเชนกนั
-ทํางานชากวาแบบสุม และมีคาใชจายสูง

สื่อเก็บ -จานแมเหล็ก (magnetic disk)

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของแฟมขอมูล (File type)

 สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
 แฟมหลัก (Master file)
 แฟมรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction file)



ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แฟมหลัก (Master file)

 แฟมขอมูลท่ีมีความถ่ีของการเปล่ียนแปลงขอมูลไมบอยมากนัก
 อาศัยขอมูลจากแฟมขอมูลรายการเปล่ียนแปลงเขามาทําใหมีความ

ทันสมัย (up to date) ได 
 ตัวอยางของแฟมหลัก เชน แฟมหลักลูกคาธนาคารซึ่งจะเก็บขอมูล

ของลูกคา เชน ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขบัญชี ยอดเงินคงเหลือในบัญชี 
เปนตน

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แฟมรายการเปล่ียนแปลง (Transaction file)

 แฟมขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนหรือแกไขของรายการขอมูลภายใน
คอนขางบอยและทําแบบประจําตอเน่ืองหรือเกิดขึ้นทุกวัน 

 มักจะนําไปใชสําหรับการปรับปรุงแฟมหลัก
 ตัวอยางเชน แฟมรายการเปลี่ยนแปลงเวลาเขา-ออกงานของพนักงาน 

(transaction file) ซึ่งจะมีรายการบันทึกหรือลงเวลาเกิดขึ้นอยูเปน
ประจําทุกวัน

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปรับปรุงรายการของแฟมขอมูลที่เก่ียวของ 
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แฟมขอมูลกับระบบฐานขอมูล 
(File Processing Versus Database Systems)

 การประมวลผลแบบแฟมขอมูล (File Processing)
 ตางแผนกตางแยกจัดเก็บ
 ขอมูลเกิดการซ้ําซอน (data redundancy )

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แฟมขอมูลกับระบบฐานขอมูล 
(File Processing Versus Database Systems) (ตอ)

 ระบบฐานขอมูล (Database Systems) 
 แกปญหาความซ้ําซอนกันของ
ขอมูลจากเหตุผลขางตน

 จัดเก็บรวบรวมแฟมขอมูลท่ี
สัมพันธกันมาจัดเรียงรวมกัน
เสียใหมอยางเปนระเบียบ

 สะดวกตอการคนหาและเรียกใช
ขอมูลรวมกัน

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดของการใชฐานขอมูล
 ลดความซ้ําซอนกันของขอมูล (Reduced 

data redundancy)
 ลดความขัดแยงของขอมูล (Reduced data 

inconsistency)
 การรักษาความคงสภาพของขอมูล 

(Improved data integrity)
 ใชขอมูลรวมกันได (Shared data)
 งายตอการเขาถึงขอมูล (Easier access)
 ลดระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน 

(Reduced development time)
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ลดความซ้ําซอนกันของขอมูล 
(Reduced data redundancy)

 หนวยงานท่ีจัดเก็บขอมูลแยกกันหลายท่ี อาจมีขอมูลบางสวนท่ี
ซ้ําซอนกัน (data redundancy) 

 เชน ฝายการเงินกับฝายการขาย ตางเก็บขอมูลลูกคาไวท่ีฝายของ
ตนเอง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของลูกคาตองตามไปแกไขแฟม
ท่ีเก็บขอมูลของท้ังสองฝาย 

 ฐานขอมูล ชวยลดความซ้ําซอนกันของขอมูลไดเพราะจะถูกจัดเก็บ
ไวในท่ีเดียวกัน จึงงายตอการแกไขดวย

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลดความขัดแยงของขอมูล 
(Reduced data inconsistency)

 ขอมูลท่ีเปนชุดเดียวกันแตมีคาตางกัน ถือวาเปน ความขัดแยงกัน
ของขอมูล

 เชน ปญหาเร่ืองท่ีอยูลูกคา หากแกไขแคฝายขาย แตฝายการเงิน
ไมไดทําตาม ขอมูลท่ีอยูลูกคาจึงขัดแยงกัน 

 การใชฐานขอมูลน้ัน เม่ือมีการแกไขในท่ีหน่ึง ขอมูลอีกท่ีหน่ึง
จะถูกเปลี่ยนไปดวย 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาความคงสภาพของขอมูล 
(Improved data integrity)

 ความคงสภาพของขอมูล (data integrity) คือ ความถูกตอง 
ความสอดคลอง ความสมเหตุสมผลของขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูล 

 เราสามารถกําหนดชนิดหรือความยาวของขอมูลในฐานขอมูลได 
ถาผิดแปลกออกไปจะไมสามารถปอนเขามาได ขอมูลจึงมีความ
ถูกตองตามโครงสรางอยูเสมอ



ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใชขอมูลรวมกันได (Shared data)

 แตละฝายในองคกรสามารถท่ีจะเรียกใชขอมูลระหวางกันได
 เชน ฝายการเงินตองการขอมูลเก่ียวกับแฟมขอมูลลูกคา 

สามารถดึงมาจากระบบฐานขอมูลท่ีเดียวกันได 
 ฝายบริหารตองการขอมูลเก่ียวกับแฟมขอมูลพนักงานเพ่ือดูประวัติ

การทํางานก็สามารถเรียกใชรวมกันได เปนตน

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งายตอการเขาถึงขอมูล (Easier access)

 ฐานขอมูลชวยใหการเขาถึงขอมูลงายขึ้น เพราะมีกลไกในการเขาถึง
ขอมูลท่ีเปนแบบเดียวกัน

 เชน คําสั่งเรียกคนขอมูลภาษา SQL (Structure Query Language)
ในระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธหรือ RDBMS

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลดระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน 
(Reduced development time)

 นักพัฒนาระบบทํางานไดเร็วขึ้น เพราะฐานขอมูลชวยลดปญหาดาน
ความซ้ําซอน ความขัดแยงและความคงสภาพของขอมูลได

 ชวงเวลาการบํารุงรักษาโปรแกรม (program maintenance) ลดลง
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เครื่องมือสําหรับจัดการฐานขอมูล  (DBMS)

ผูใชงาน

ฐานขอมูล

DBMS

เรียกใช

ใหผลลัพธ
จัดการ

และติดตอ

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะของ DBMS

 ผูใชไมจําเปนตองทราบถึงโครงสรางทางกายภาพของขอมูลใน
ระดับท่ีลึกมาก

 สามารถกําหนดโครงสรางและดูแลรักษาฐานขอมูลได
 ควบคุมการเขาถึงของขอมูลตามระดับการใชงานท่ีตองการ
 อาศัยสวนของภาษาท่ีจัดการกับขอมูลโดยเฉพาะเรียกวา ภาษาคิวร่ี 

(query language)

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Access
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ภาษาคิวรี่ (Query Language)

 ภาษาท่ีใชสําหรับสอบถามหรือจัดการกับขอมูลโดยเฉพาะ 
 ภาษาท่ีไดรับความนิยมสูงสุดคือ ภาษา SQL 

(Structure Query Language) 
 องคกร ANSI ไดประกาศให SQL เปนภาษามาตรฐานสําหรับระบบ

การจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS)

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอยางคําสั่ง 

DELETE ใชสําหรับลบขอมลูหรอืลบเรคอรดใดๆ ในฐานขอมูล 
INSERT ใชสําหรับเพ่ิมขอมลูหรือเพ่ิมเรคอรดใดๆ เขาไปในฐานขอมลู 

SELECT ใชสําหรับเลือกขอมลูหรอืเลือกเรคอรดใดๆ ท่ีตองการจากฐานขอมลู 

UPDATE ใชสําหรับแกไขขอมูลหรือแกไขเรคอรดใดๆ ในฐานขอมลู 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถโดยทั่วไปของ
ระบบการจัดการฐานขอมูล
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ความสามารถโดยทั่วไปของ
ระบบการจัดการฐานขอมูล (ตอ)

 สรางฐานขอมูล (create database)
 วิเคราะหและออกแบบขอมูลกอนสรางฐานขอมลูจรงิ
 ระบบ DBMS ท่ัวไป มีเครื่องมอืชวยสรางอยูในโปรแกรม
 อาศัยภาษา SQL ในการสัง่งาน เชน สรางฟลดหรอืตาราง เปนตน

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถโดยทั่วไปของ
ระบบการจัดการฐานขอมูล (ตอ)

 เพิ่ม เปล่ียนแปลงและลบขอมูล (Add, change, and delete data) 
 สามารถเพ่ิมคารายการในฐานขอมลูไดทุกเมือ่ เชน เพ่ิมคาเรคอรด

บางเรคอรดท่ีตกหลนในการบันทึกขอมลู 
 ขอมลูท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เชน ท่ีอยูลูกคาเปลี่ยนหรอืเบอรโทรศัพท

ถูกยกเลิก กส็ามารถแกไขได
 ขอมลูท่ีไมมีความจําเปนตองใช เชน เรคอรดของนักศึกษาบางคน

ท่ีลาออกไป อาจลบออกไปไดเชนกัน

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถโดยทั่วไปของ
ระบบการจัดการฐานขอมูล (ตอ)

 จัดเรียงและคนหาขอมูล (sort and retrieve data)
 DBMS มีคุณสมบัติท่ีชวยใหการเรียกคนดูขอมลูงายและสะดวก 
 สามารถจัดเรียงขอมูลและเลือกไดวาจะให DBMS จดัเรียงแบบใด 

มากไปนอย หรอื เรียงตามลําดับเวลา
 การคนหาขอมลูท่ีมีอยูมาก สามารถระบุคาเพียงบางสวนใหคนหาได



ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถโดยทั่วไปของ
ระบบการจัดการฐานขอมูล (ตอ)

 สรางรูปแบบและรายงาน (create form and report)
 สามารถสรางรูปแบบการแสดงผลบนหนาจอ (form) 
 พิมพผลลัพธรายการออกมาเปนรายงาน (report) 
 ชวยในเรื่องของการตัดสนิใจและการวิเคราะหขอมลู


