
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
สาระสําคญั 
ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงาน
ต่าง ๆ ร่วมกนัได้ โดยท่ีจะไม่เกิดความซํ้าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการ
กําหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลข้ึน 

นับได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของสารสนเทศ เป็นที่ยอมรับกันว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการ
กล่ันกรองอยา่งเหมาะสม สามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนํามาใช้งาน
ด้านธุรกิจ การบริหาร และกิจการอื่น ๆ องค์กรทีม่ีข้อมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากลําบาก
ในการจัดเกบ็ข้อมูล ตลอดจนการนําข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น
คอมพิวเตอรจึ์งถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ซ่ึงทําให้
ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้สะดวก ทั้งนี้โปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะต้องสร้างวิธีควบคุมและ
จัดการกับข้อมูลข้ึนเอง ฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ 
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้องคํานึงถึงการควบคุมและการ
จัดการความถูกต้องตลอดจนประสิทธิภาพในการ เรียกใช้ข้อมูลด้วย 
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
ระบบฐานขอ้มูล (Database System) หมายถึง โครงสรา้งสารสนเทศที่ประกอบด้วย
รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันทีจ่ะนํามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน 
ระบบฐานข้อมูล จึงนับว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซ่ึงผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้
ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประยุกต์นําเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการ ฐานข้อมูล 
 
นิยามและคาํศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมลู 
บิท (Bit) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด 
ไบท์ (Byte) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่กิดจากการนําบิทมารวมกันเป็นตัวอักขระ (Character) 
เขตข้อมูล (Field) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่ประกอบขึ้นจากตัวอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวข้ึนไปมา
รวมกันแล้ว ได้ความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น 
ระเบียน (Record) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนเอาเขตข้อมูลหลาย ๆ เขตข้อมูลมา
รวมกัน เพื่อเกิดเป็นข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ข้อมูลของนักศึกษา 1 ระเบียน (1 คน) จะ
ประกอบด้วย 
รหัสประจําตัวนักศึกษา 1 เขตข้อมูล 
ชื่อนักศึกษา 1 เขตข้อมูล 
ที่อยู่ 1 เขตข้อมูล 



แฟ้มข้อมูล (File) หมายถึงหน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนําข้อมูลหลาย ๆ ระเบียนที่เป็นเรื่อง
เดียวกันมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษา แฟ้มข้อมูลลูกค้า แฟ้มข้อมูลพนักงาน 
  
ส่วนในระบบฐานข้อมูล มีคําศัพท์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องดังนี้ 
เอนทิตี้ (Entity) หมายถงึ ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้แก่ คน สถานที่ ส่ิงของ การกระทํา ซ่ึงต้องการ
จัดเก็บข้อมูลไว้ เช่น เอนทิต้ีลูกค้า เอนทิต้ีพนักงาน 
- เอนทิต้ีชนิดอ่อนแอ (Weak Entity) เป็นเอนทิต้ีที่ไม่มีความหมาย หากขาดเอนทิต้ีอื่นใน
ฐานข้อมูล 
แอททริบิวต์(Attribute) หมายถึง รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของเอนทิต้ี
หนึ่ง ๆ เช่น เอนทิต้ีนักศึกษา ประกอบด้วย  
                   - แอทริบิวต์รหัสนักศกึษา 

- แอททริบิวต์ชื่อนักศึกษา 
- แอททริบิวต์ที่อยู่นักศึกษา 

ความสัมพันธ์ (Relationships) หมาย ถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ี เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างเอนทิต้ีนักศึกษาและเอนทิต้ีคณะวิชา เป็นลักษณะว่า นักศึกษาแต่ละคนเรียนอยูค่ณะวิชา
ใดคณะวิชาหนึ่งในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ี เราจะใช้หัวลูกศรเพือ่แสดง
ความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างในรูปต่อไปนี้ 
รูปที่ 1.1 คณะวิชา ß ----------à à นักศึกษา (คณะวิชามีความสัมพันธ์กับนักศึกษา) 
  
ในการ ระบุความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ี จะกําหนดโดยใช้หัวลูกศร และหากพิจารณา
ความสัมพันธ์จากเอนทิต้ีนักศึกษาไปยังเอนทิต้ีคณะวิชา อาจจะกําหนดความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
รูปที่ 1.2 คณะวิชา ----------------à นักศึกษา (นักศึกษาสังกัดอยู่คณะวิชา) 
และหากพิจารณาความสัมพันธ์จากเอนทิต้ีคณะวิชาไปยังเอนทิต้ีนักศึกษา อาจกําหนด
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
รูปที่ 1.3 คณะวิชา --------------à à นักศึกษา (คณะวิชาประกอบด้วยนักศึกษา) 
จากรูปที่ 1.2 จะเห็นได้ว่า นักศึกษา 1 คนจะสามารถสังกัดอยู่ได้เพียง 1 คณะวิชา แต่จากรปูที่ 
1.3 จะเห็นได้ว่า 1 คณะวิชาสามารถประกอบด้วยนักศึกษาหลาย ๆ คน 
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Relationships) เป็นการแสดง 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในเอนทิต้ีหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีกเอนทิต้ีหนึ่ง ในลักษณะ 
หนึ่งต่อหนึ่ง(1 : 1) 
2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-many Relationships) เป็น การแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในเอนทิต้ีหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลหลาย ๆ ข้อมูลในอีกเอนทิต้ีหนึ่ง 
ในลักษณะ (1:m) ตัวอย่างเช่น 



3. ความสัมพันธ์แบบกลุม่ต่อกลุ่ม (Many-to-many Relationships) เป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลสองเอนทิต้ีในลักษณะกลุ่มต่อกลุ่ม (m:n) 
เอน ทิต้ีใบสั่งซื้อแต่ละใบจะสามารถสั่งสินค้าได้มากกว่าหนึ่งชนิด ความสัมพันธ์ของข้อมูลจาก
เอนทิต้ีใบสั่งซื้อไปยังเอนทิต้ีสินค้า จึงเป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:m) ในขณะที่สินค้าแต่ละชนิด จะ
ถูกส่ังอยู่ในใบสั่งซื้อหลายใบ ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากเอนทิต้ีสินค้าไปยังอินทิต้ีใบส่ังซื้อ จึงเป็น
แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:n) ดังนั้นความสัมพันธ์ของเอนทิต้ีทั้งสอง จึงเป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (m:n) 
จากคําศัพทต่์าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงอาจให้นิยามของ
ฐานข้อมูลในอีกลักษณะได้ว่า “ฐานขอ้มูล”อาจหมายถึง โครงสร้างสารสนเทศ ที่ประกอบด้วย
หลาย ๆ เอนทิต้ีที่มีความสัมพันธ์กัน 
 
ความสําคญัของการประมวลผลแบบระบบฐานขอ้มูล 
จากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็นฐานข้อมูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
1. สามารถลดความซ้ําซอ้นของข้อมูลได ้
การ เก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่ ทําให้เกดิความซํ้าซ้อน (Redundancy) ดังนั้นการนํา
ข้อมูลมารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูล จะช่วยลดปัญหาการเกิดความซ้ําซ้อนของข้อมูลได้ โดยระบบ
จัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) จะช่วยควบคุมความซํ้าซ้อนได้ 
เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ตลอดเวลาว่ามีข้อมูลซํ้าซ้อนกันอยู่ ที่ใดบ้าง 
2. หลีกเลี่ยงความขดัแยง้ของข้อมูลได ้
หาก มีการเกบ็ข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่และมีการปรับปรุงข้อมูลเดียวกันนี้ แต่ปรับปรุงไม่
ครบทุกที่ที่มีข้อมูลเก็บอยู่ก็จะทําให้เกดิปัญหาข้อมูลชนิด เดียวกัน อาจมีค่าไม่เหมือนกันในแต่ละ
ที่ที่เก็บข้อมูลอยู่ จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลข้ึน (Inconsistency) 
3. สามารถใช้ข้อมูลรว่มกันได ้
ฐานข้อมูล จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ด้วยกัน ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการใชข้้อมูลในฐานข้อมูล
ที่มาจากแฟ้มข้อมูลต่างๆ ก็จะทําได้โดยง่าย 
4. สามารถรกัษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล 
บาง ครั้งพบว่าการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน เช่น จากการที่ผู้ป้อนข้อมูล
ป้อนข้อมูลผิดพลาดคือป้อนจากตัวเลขหนึ่งไปเป็นอีกตัว เลขหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีมีผู้ใชห้ลายคน
ต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกัน หากผู้ใช้คนใดคนหนึ่งแก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ทําให้ผู้อื่นได้รับ
ผลกระทบตามไป ด้วย ในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑ์เพื่อควบคุม
ความผิดพลาดที่เกดขึ้น 
5. สามารถกาํหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได ้
การเก็บ ข้อมูลร่วมกันไวใ้นฐานข้อมูลจะทําให้สามารถกําหนดมาตรฐานของข้อมูลได้รวมทั้ง 
มาตรฐานต่าง ๆ ในการจดัเก็บข้อมูลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันได้ เช่นการกําหนดรูปแบบการ



เขียนวันที่ ในลักษณะ วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน ทั้งนี้จะมีผู้ที่คอยบริหารฐานข้อมูลที่เรา
เรียกว่า ผู้บรหิารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) เป็นผู้กําหนดมาตรฐานต่างๆ 
6. สามารถกาํหนดระบบความปลอดภัยของข้อมลูได ้
ระบบความ ปลอดภัยในที่นี้ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิมาใช้ หรือมาเห็นข้อมูลบางอย่าง
ในระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูลจะสามารถกําหนดระดับการเรียกใชข้้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ ตาม
ความเหมาะสม 
7. เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล 
ในระบบฐาน ข้อมูลจะมีตัวจัดการฐานข้อมูลที่ทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล โปรแกรม
ต่าง ๆ อาจไม่จําเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุกครั้ง ดังนั้นการแก้ไขข้อมูลบางครั้ง จึงอาจกระทํา
เฉพาะกับโปรแกรมที่เรยีกใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ส่วนโปรแกรมที่ไม่ได้เรียกใช้ข้อมูล
ดังกล่าว ก็จะเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลง 
 
รูปแบบของระบบฐานขอ้มูล 
รูปแบบของระบบฐานข้อมูล มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 
1. ฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 
เป็นการ เก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตาราง (Table) หรือเรียกว่า รีเลชั่น (Relation) มีลักษณะเป็น 
2 มิติ คือเป็นแถว (row) และเป็นคอลัมน์ (column) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง จะ
เชื่อมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ (attribute) หรือคอลัมน์ที่เหมือนกันทั้งสองตารางเป็นตัวเชื่อมโยง
ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธน์ี้จะเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ดังตัวอย่าง 
พนักงาน 

รหัส
พนักงาน 

ชื่อพนักงาน ที่อยู่ เงินเดือน รหัส
แผนก 

12501535 
12534568 
12503452 
12356892 
15689730 

นายสมพงศ์ 
นายมนตร ี
นายเอก 
นายบรรทัด 
นายราชัน 

กรุงเทพ 
นครปฐม 
กรุงเทพ 
นนทบุรี 
สมุทรปราการ 

12000 
12500 
13500 
11500 
12000 

VO 
VN 
VO 
VD 
VA 

รูปแสดงตารางพนักงาน 
2. ฐานข้อมลูแบบเครือข่าย (Network Database) 
ฐาน ข้อมูลแบบเครือข่ายจะเป็นการรวมระเบียนต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่จะ
ต่างกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะแฝงความสัมพันธ์เอาไว้ โดยระเบียน



ที่มีความสัมพันธ์กันจะต้องมีค่าของข้อมูลในแอททริบิวต์ใดแอ ททริบิวต์หนึ่งเหมือนกัน แต่
ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย จะแสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น 
3. ฐานข้อมลูแบบลําดับชั้น (Hierarchical Database) 
ฐาน ข้อมูลแบบลําดับชั้น เป็นโครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก 
(Parent-Child Relationship Type : PCR Type) หรือเป็นโครงสร้างรูปแบบต้นไม้ (Tree) 
ข้อมูลที่จัดเก็บในที่นี้ คอื ระเบียน (Record) ซ่ึงประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล (Field) ของเอนทิต้ี
หนึ่ง ๆ ฐานข้อมูลแบบลําดับชั้นนี้คล้ายคลึงกับฐานข้อมูลแบบเครือข่าย แต่ต่างกันที่ฐานข้อมูล
แบบลําดับชั้น มีกฎเพิ่มข้ึนมาอีกหนึ่งประการ คือ ในแต่ละกรอบจะมีลูกศรวิ่งเข้าหาได้ไม่เกิน 1 
หัวลูกศร 
  
โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช ้
โปรแกรมฐานข้อมูล เป็น โปรแกรมหรือซอฟแวร์ทีช่ว่ยจัดการขอ้มูลหรือรายการต่าง ๆ ทีอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การเรียกใช้ การปรับปรุงข้อมูล 
โปรแกรมฐานข้อมูล จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ ซ่ึงโปรแกรมฐานข้อมมูลที่
นิยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เช่น Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle, SQL 
เป็นต้น โดยแต่ละโปรแกรมจะมีความสามารถต่างกัน บางโปรแกรมใช้ง่ายแต่จะจํากัดขอบเขตการ
ใช้งาน บ่งโปรแกรมใช้งานยากกว่า แต่จะมีความสามารถในการทํางานมากกว่า 
โปรแกรม Access นับเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในขณะนี้ โดยเฉพาะในระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการจะเรยีกดูข้อมูลในฐานข้อมูล หลังจากบันทึกข้อมูล
ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแลว้ จะสามารถค้นหาหรือเรยีกดูข้อมูลจากเขตข้อมูลใดก็ได้ นอกจากนี้ 
Access ยังมรีะบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกําหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบได้ด้วย 
โปรแกรม FoxPro เป็น โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้งานมากทีสุ่ด เนื่องจากใช้ง่ายท้ังวธิีการเรยีก
จากเมนูของ FoxPro และประยุกต์โปรแกรมขึ้นใช้งาน โปรแกรมที่เขียนด้วย FoxPro จะสามารถ
ใช้กลับ dBase คําส่ังและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ใน dBase จะสามารถใช้งานบน FoxPro ได้ นอกจากนี้
ใน FoxPro ยังมีเครื่องมอืช่วยในการเขียนโปรแกรม เช่น การสร้างรายงาน 
โปรแกรม dBase เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลชนิดหนึ่ง การใช้งานจะคล้ายกับโปรแกรม FoxPro 
ข้อมูลรายงานที่อยู่ในไฟล์บน dBase จะสามารถส่งไปประมวลผลในโปรแกรม Word Processor 
ได้ และแม้แต่ Excel ก็สามารถอ่านไฟล ์.DBF ที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม dBase ได้ด้วย 
โปรแกรม SQL เป็น โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ประสิทธิภาพการทํางานสูง สามารถทํางานที่ซับซ้อนได้โดยใช้คําส่ังเพียงไม่กี่คําส่ัง โปรแกรม SQL 
จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็นภาษาหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมาก โดยท่ัวไป 
 



โปรแกรมฐานข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Oracle, DB2 ก็มักจะมีคําส่ัง SQL 
ที่ต่างจากมาตรฐานไปบ้างเพื่อให้เป็นจุดเด่นของแต่ละโปรแกรมไป 
 
ท่ีมา : http://www.chandra.ac.th/office/ict/document/it/it04/page01.html 

   อ่านเพิ่มเติม วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล และฐานข้อมูลเบื้องต้น 
 


