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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

แนวคดิเกีย่วกบัการจดัเกบ็ข้อมูล

ความรู้พืน้ฐานเร่ืองเขตข้อมูล ระเบียน และแฟ้มข้อมูล
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

แฟ้มข้อมูล
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ฟิลด์ ฟิลด์

ไบต์ ไบต์
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เขตข้อมูล (Field) ?

คอื รายละเอยีดทีเ่กดิจากกลุ่มอกัขระทีร่วมกนัแล้วก่อให้เกดิความ
หมายเช่น ช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ อายุ ทีอ่ยู่ ฯลฯ
 รหัสนักศึกษา 47231440138
 ช่ือนักศึกษา กาญจนา
 นามสกลุนักศึกษา น า้ใจงาม
 เพศ หญิง
 วนัเดอืนปีเกดิ 21 มถุิยายน 2529
 ทีอ่ยู่ตดิต่อได้ 119 ถ.ล าปาง- แม่ทะ ...
 อืน่ ๆ 

หมายเหตุ : แต่ละเขตข้อมูลเมือ่มกีารจัดเกบ็ต้องระบุชนิดตัวแปรให้ชัดเจน
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2. ระเบียน ระเบียนหรือเรคอร์ด (record) คอื กลุ่มของฟิลด์
ทีสั่มพนักนั ประกอบขึน้มาจากข้อมูลพืน้ฐานต่างประเภทกนัรวม
ขึน้มาเป็น 1 ระเบียน ระเบียนจะประกอบด้วย ฟิลด์ ต่างประเภทกนั
อยู่รวมกนัเป็นชุด เช่น ระเบียนของเช็คแต่ละระเบียน จะประกอบด้วย
ฟิลด์ ช่ือธนาคาร เช็คเลขที่ วนัที่ ส่ังจ่าย จ านวนเงนิ สาขาเลขที่ เลขที่
บัญชี ข้อมูลเช็คธนาคาร ประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆ สรุปคอื

ระเบียนข้อมูล (Record) ?
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แฟ้มข้อมูล/ตารางข้อมูล ?

คอื กลุ่มข้อมูลทีเ่กบ็รายการทีเ่กีย่วข้องกนั อ้างองิเร่ืองเดยีวกนัน า
รวมกนั อาทิเช่น ตารางข้อมูลนักศึกษา, ตารางข้อมูลอาจารย์/
เจ้าหน้าที่, ตารางข้อมูลอาคาร/สถานที,่ ตารางข้อมูลการจดั
ตารางการสอน, ฯลฯ ขึน้อยู่กบัการออกแบบของผู้ออกแบบ

ระบบ



8

รหัส ช่ือ  สกลุ เพศ หมู่เรียน

4740121 นายการัน รักษาเทพ ชาย วค47.ว4.1

4740221 น.สหน่ึงทิพย์ ศิริเยีย่ม หญิง กว47.ค4.1

4740256 นายศิริทรัพย์ เช้ือสะอาด ชาย บธ47.บ4.1

470890 นายไกรศร โรจน์สุวรรณ ชาย อผ47.ว4.1

Fields

Records

File
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ฐานข้อมูล (Database) ?

คอื แหล่งจดัเกบ็และรวบรวมกลุ่มข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกนั สัมพนัธ์กนั
เป็นส่วนของข้อมูลทีอ่ยู่ในองค์กรในระบบเดยีวกนั

คุณสมบติัของฐานขอ้มูล

แหล่งเกบ็ขอ้มูลขนาดใหญ่โดยปกติมกัจะมีกลุ่มเดียว
มกัก าหนดเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น
ขอ้มูลจะถูกรวบรวมไวด้ว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดความซ ้าซอ้นนอ้ยท่ีสุด
ขอ้มูลทรัพยากรสามารถร่วมกนัไดห้ลายหน่วยงานภายใตอ้งคก์ร

เดียวกนัไม่เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง
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ฐานข้อมูล บรรจุ?

ฐานขอ้มูลของ

ม.ราชภฏัเพชรบูรณ์

กลุ่มขอ้มูล
นกัศึกษา

กลุ่มขอ้มูล
อาจารย/์จนท.

กลุ่มขอ้มูล
หลกัสูตรการเรียน

กลุ่มขอ้มูล
อาคาร/สถานท่ี 

กลุ่มขอ้มูล
ตารางสอน/เรียน

กลุ่มขอ้มูล
การลงทะเบียน

กลุ่มขอ้มูล
งบประมาณ

อ่ืน ๆ 
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นักศึกษา ลงทะเบียน

วชิาทีเ่ปิดสอน อาจารย์

Database
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การจดัเกบ็ข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล

แฟ้มข้อมูล
อาจารย์

แฟ้มข้อมูล
วชิาทีส่อน

แฟ้มข้อมูล
เกรด นศ.

รายงาน

รายงาน

รายงาน

ระบบเงนิเดอืน

ระบบตารางสอน

ระบบเกรด
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ฐานข้อมูล

ตารางข้อมลู 1 ตารางข้อมลู 2 ตารางข้อมลู 3 ตารางข้อมลู N....

เขตข้อมูล 1

เขตข้อมูล 2

เขตข้อมูล M

....
ระเบยีน 1

ระเบยีน 2

ระเบยีน M

....

เขตข้อมูล 4

ระเบยีน 1

ระเบยีน 2

ระเบยีน M

....

ระเบยีน 1

ระเบยีน 2

ระเบยีน M

....เขตข้อมูล 3

โครงสร้างในการจัดเกบ็ข้อมูลคอมพวิเดอร์
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

3) ชนิดของข้อมูล

ข้อมลูท่ีต้องการจดัเก็บนัน้อาจจะมีรูปแบบได้หลายอยา่ง รูปแบบส าคญั ๆ
ได้แก่

3.1 ข้อมลูแบบรูปแบบ (formatted data) เป็นข้อมลูท่ีรวมอกัขระซึง่อาจ
หมายถึงตวัอกัษร ตวัเลข ซึง่เป็นรูปแบบท่ีแนน่อน ในแตล่ะระเบียน ทกุ
ระเบียนท่ีอยูใ่นแฟ้มข้อมลูจะมีรูปแบบท่ีเหมือนกนัหมด ข้อมลูท่ีเก็บนัน้อาจ
เก็บในรูปของรหสัโดยเม่ืออ่านข้อมลูออกมาอาจจะต้องน ารัหสนัน้มา
ตีความหมายอีกครัง้ เช่น แฟ้มข้อมลูประวตัินกัศกึษา
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

3) ชนิดของข้อมูล

ข้อมลูท่ีต้องการจดัเก็บนัน้อาจจะมีรูปแบบได้หลายอยา่ง รูปแบบส าคญั ๆ
ได้แก่

3.2 ข้อมลูแบบข้อความ (text)เป็นข้อมลูท่ีเป็นอกัขระในแบบข้อความ ซงึอาจ
หมายถึงตวัอกัษร ตวัเลข สมการฯ แตไ่มร่วมภาพตา่ง ๆ น ามารวมกนัโดยไมมี่
รูปแบบท่ีแนน่อนในแตล่ะระเบียน เช่น ระบบการจดัเก็บข้อความตา่ง ๆ
ลกัษณะการจดัเก็บแบบนีจ้ะไมต้่องน าข้อมลูท่ีเก็บมาตคีวามหมายอีก
ความหมายจะถกูก าหนดแล้วในข้อความ
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

3) ชนิดของข้อมูล

ข้อมลูท่ีต้องการจดัเก็บนัน้อาจจะมีรูปแบบได้หลายอยา่ง รูปแบบส าคญั ๆ
ได้แก่

3.3 ข้อมลูแบบภาพลกัษณ์ (images) เป็นข้อมลูท่ีเป็นภาพ ซึง่อาจเป็นภาพ
กราฟท่ีถกูสร้างขึน้จากข้อมลูแบบรูปแบบรูปภาพ หรือภาพวาด คอมพิวเตอร์
สามารถเก็บภาพและจดัสง่ภาพเหลา่นีไ้ปยงัคอมพิวเตอร์อ่ืนได้ เหมือนกบัการ
สง่ข้อความ โดยคอมพิวเตอร์จะท าการแปลงภาพเหลา่นี ้ ซึง่จะท าให้
คอมพิวเตอร์สามารถท่ีจะปรับขยายภาพและเคลื่อนย้ายภาพเหลา่นัน้ได้
เหมือนกบัข้อมลูแบบข้อความ
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

3) ชนิดของข้อมูล

ข้อมลูท่ีต้องการจดัเก็บนัน้อาจจะมีรูปแบบได้หลายอยา่ง รูปแบบส าคญั ๆ
ได้แก่

3.4 ข้อมลูแบบเสียง (audio) เป็นข้อมลูท่ีเป็นเสียง ลกัษณะของการจดัเก็บก็
จะเหมือนกบัการจดัเก็บข้อมลูแบบภาพ คือ คอมพิวเตอร์จะท าการแปลงเสียง
เหลา่นีใ้ห้คอมพิวเตอร์สามารถน าไปเก็บได้ ตวัอยา่งได้แก่ การตรวจคลื่นหวัใจ
จะเก็บเสียงเต้นของหวัใจ
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

3) ชนิดของข้อมูล

ข้อมลูท่ีต้องการจดัเก็บนัน้อาจจะมีรูปแบบได้หลายอยา่ง รูปแบบส าคญั ๆ
ได้แก่

3.5 ข้อมลูแบบภาพและเสียง (video) เป็นข้อมลูท่ีเป็นเสียงและรูปภาพ ท่ีถกู
จดัเก็บไว้ด้วยกนั เป็นการผสมผสานรูปภาพและเสียงเข้าด้วยกนั ลกัษณะของ
การจดัเก็บข้อมลู คอมพิวเตอร์จะท าการแปลงเสียงและรูปภาพนี ้ เช่นเดียวกบั
ข้อมลูแบบเสียงและข้อมลูแบบภาพลกัษณะซึง่จะน ามารวมเก็บไว้ใน
แฟ้มข้อมลูเดียวกนั
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

4) ลักษณะของระบบแฟ้มข้อมูล

การจดัการแฟ้มข้อมลูอยา่งถกูต้องมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่ความมัน่คง
ปลอดภยั (security) ของข้อมลูท่ีอยูใ่นแฟ้มข้อมลูและในแฟ้มข้อมลูเอง 
แนวคดิในการจดัการแฟ้มข้อมลูเร่ิมจากการออกแบบแฟ้มข้อมลูให้เหมาะสม
กบัการเรียกค้นเรคอร์ดข้อมลูมาใช้ ไปจนถึงการส ารองแฟ้มข้อมลูและการกู้
แฟ้มข้อมลู แฟ้มข้อมลูอาจจะมีได้สองลกัษณะ คือ

4.1 ระเบียนขนาดคงท่ี (fixed length record)

4.2 ระเบียนท่ีมีความยาวแปรได้ (variable length record) 
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

5) การจัดการแฟ้มข้อมูล

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการแฟ้มข้อมลู (file manipulation) จะแตกตา่ง
กนัออกไปในแตล่ะระบบงาน แตจ่ะมีกิจกรรมหลกัในการใช้ข้อมลู ได้แก่

5.1 การสร้างแฟ้มข้อมลู (file creating)

5.2 การปรับปรุงรักษาแฟ้มข้อมลูแบง่ออกได้ 2 ประเภท คือ

1) การค้นคืนระเบียนในแฟ้มข้อมลู (retrieving)

2) การปรับเปลี่ยนข้อมลู (updating)
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

6) ประเภทของแฟ้มข้อมูล

ประเภทของแฟ้มข้อมลูจ าแนกตามลกัษณะของการใช้งานได้ดงันี ้

6.1แฟ้มข้อมลูหลกั (master file)

6.2 แฟ้มข้อมลูรายการเปลี่ยนแปลง (transaction file)

6.3 แฟ้มข้อมลูตาราง (table file)

6.4 แฟ้มข้อมลูเรียงล าดบั (sort file)
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

7)  การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล (file organization)

เป็นการก าหนดวิธีการท่ีระเบียนถกูจดัเก็บอยูใ่นแฟ้มข้อมลูบนอปุกรณ์ท่ีใช้เก็บ
ข้อมลู ซึง่ลกัษณะโครงสร้างของระเบยีนจะถกูจดัเก็บไว้เป็นระบบ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้การจดัเก็บข้อมลูและการเข้าถึงข้อมลูมีความสะดวก
รวดเร็ว การจดัโครงสร้างของแฟ้มข้อมลูอาจแบง่ได้เป็น 3 ลกัษณะคอื

7.1 โครงสร้างของแฟ้มข้อมลูแบบล าดบั (sequential file)

7.2 โครงสร้างของแฟ้มข้อมลูแบบล าดบัตามดชันี (index sequential file)

7.3 โครงสร้างของแฟ้มข้อมลูแบบสมัพทัธ์ (relative file)
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

ชนิดและคุณสมบัตขิองหน่วยเก็บข้อมูลส ารองและหน่วยความจ าหลัก
1. ชนิดของหน่วยความจ าหลัก

โดยปกติแล้วหน่วยความจ าโดยทัว่ไปจะถกูแบง่ออกเป็นสองพวกใหญ่
ๆ คือ หน่วยความจ าแบบหน่วยเก็บลบเลือนได้ (volatile storage) และ
หน่วยความจ าประเภทหน่วยเก็บลบเลือนไม่ได้ (nonvolatile storage)
หน่วยความจ าประเภทหน่วยเก็บลบเลือนได้เป็นหน่วยความจ าท่ีรักษาข้อมลู
ได้เฉพาะเม่ือมีกระแสไฟฟ้าเท่านัน้ไหลเวียนอยู่ ตวัอยา่งเช่น หน่วยความจ า
หลกั (main memory) เท่านัน้
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

หน่วยความจ าประเภทหน่วยเก็บลบเลือนไม่ได้คือ หน่วยความจ าท่ี
สามารถรักษาข้อมลูได้อยา่งถาวรแม้เม่ือไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น
ตวัอยา่งเช่น หน่วยความจ าส ารองและหน่วยความจ าหลกับางประเภท
หน่วยความจ าหลกัท่ีท่ีใช้ในปัจจบุนัมี 2 ประเภท คือ หน่วยความจ าหลกั
ประเภทแรม (Random Access Memory, RAM) และหน่วยความจ าหลกั
ประเภทรอม (Read Only Memory, ROM)
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

1.1 หน่วยความจ าประเภทแรม เป็นหน่วยความจ าหลกัประเภทท่ี
สามารถเข้าถงึค าสัง่และข้อมลูโดยตรงได้ แรมเป็นหน่วยความจ าท่ีสามารถท่ี
จะอ่านหรือเขียนข้อมลูและค าสัง่ลงไปได้หลายครัง้ แรมแบง่ออกเป็นสอง
ประเภทคือ ไดนามิกแรม (dynamic RAM) และสแตติกแรม (static RAM)

1) ไดนามิกแรม คือหน่วยความจ าหลกัท่ีต้องการกระแสไฟฟ้าไหลผา่น
ในขณะเก็บข้อมลู

2)สแตตกิแรม เป็นหน่วยความจ าหลกัท่ีต้องการแบตเตอร่ีเลีย้งอยูต่ลอดเวลา
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

1.2 หน่วยความจ าหลักชนิดรอม หน่วยความจ าชนิดรอมเป็น
หน่วยความจ าประเภทแบบลบเลือนไม่ได้ สามารถเก็บข้อมลูได้ตลอดไปแม้จะปิด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจ าชนิดรอมเป็นหน่วยความจ าท่ีอ่านข้อมลู
ออกมาใช้ได้อย่างเดียว แตไ่ม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมลูท่ีเก็บอยูใ่นรอมได้
หน่วยความจ ารอมจะถกูสร้างโดยบริษัทผู้ผลติเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เก็บ
โปรแกรมท่ีจ าเป็นตอ่การใช้งานคอมพิวเตอร์เอาไว้อยา่งถาวร และไม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง เช่น โปรแกรมท่ีใช้ในการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เม่ือเราท าการ
เปิดเคร่ือง หรือโปรแกรมท่ีใช้ควบคมุการท างานของอปุกรณ์ท่ีอยูใ่นรถยนต์หรือ
โปรแกรมเลน่เกมตา่ง ๆ เป็นต้น รอมยงัถกูแบง่ออกเป็นหลายชนิดได้แก่พรอม
(Programmable ROM, PROM) อีพรอม (Erasable PROM,EPROM) และอีอีพร
อม (Electrically Erasable PROM, EEPROM)
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

2.  ชนิดของหน่วยความจ าส ารอง

หน่วยความจ าส ารองเป็นหน่วยความจ าท่ีสามารถรักษาข้อมลูได้ตลอดไป 
หลงัจากได้ท าการปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจ าส ารองมีประโยชน์
ตอ่ระบบฐานข้อมลูเป็นอยา่งมาก ถ้าปราศจากหน่วยความจ าส ารองแล้วเรา
จะไมส่ามารถเก็บรักษาข้อมลูเอาไว้ใช้ด้ในอนาคต หน่วจยความจ าส ารองใช้
เก็บรักษาข้อมลูและโปรแกรมเอาไว้อยา่งถาวรจึงท าให้หน่วยความจ าส ารอง
ถกูใช้เป็นสื่อในการน าข้อมลูและโปรแกรมจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์หนีงไปใช้ยงั
คอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึง่ได้ และนอกจากนีห้น่วยความจ าส ารองยงัใช้เป็น
หน่วยเสริมหน่วยความจ าหลกั โดยท าหน้าท่ี
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

1.2 หน่วยความจ าหลกัชนิดรอม หน่วยความจ าชนิดรอมเป็น
หน่วยความจ าประเภทแบบลบเลือนไม่ได้ สามารถเก็บข้อมลูได้ตลอดไปแม้จะ
ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจ าชนิดรอมเป็นหน่วยความจ าท่ีอ่าน
ข้อมลูออกมาใช้ได้อยา่งเดียว ก่อน และเม่ือต้องการจงึจะดงึค าสัง่จาก
หน่วยความจ าเสมือนเข้าหน่วยความจ าหลกัเพื่อท าการประมวลผล ดงันัน้ จงึ
สามารถประมวลผลโปรแกรมแรมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่หนว่ยความจ าหลกัได้

หน่วยความจ าส ารอง สามารถแบง่ตามลกัษณะท่ีคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึง
ข้อมลูได้ 2 ชนิด คือ

2.1 หน่วยความจ าส ารองประเภทท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูโดยตรง

2.2 หน่วยความจ าส ารองประเภทท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูโดยเรียงล าดบัเท่านัน้
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วิวฒันาการของเทคโนโลยฐีานขอ้มูล

Data Collection ( 1960’s and earlier)
- primitive file processing (เร่ิมพฒันาจาแฟ้มข้อมูล)

Database management system (1970’s)
- Network and relational database management system         
- Data modeling tools, query language

Advanced database management system (1980’s - present)
-advanced data model
-object-oriented database management system
-object relational database management system

Data warehousing & Data mining (1990’s – present)
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ระบบแฟ้มขอ้มูล  (File – Based  System)

• ปัญหาของระบบแฟ้มขอ้มูล

– ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการแฟ้มขอ้มูลตา่งๆทีป่รมิาณเพ่ิมขึ้นทุกขณะ

– เกิดความซ า้ซอ้นของขอ้มูล

– แฟ้มขอ้มูลทีข้ึ่นกบั Application Program สง่ผลใหเ้กิดปัญหาในการ
ปรบัปรุง

– โปรแกรมภาษาในรุน่ที ่3  (Third-Generation Language : 3GL)
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ระบบแฟ้มขอ้มูล  (File – Based  System) 

(ต่อ)

• ขอ้ดีระบบแฟ้มขอ้มูล

– ง่ายตอ่การออกแบบและพฒันา (Easy to Design and Implement)

– การประมวลแบบแฟ้มขอ้มูลเป็นวธิีด ัง้เดมิทีใ่ชก้นัมานาน และมีความ

รวดเร็ว (Historically and Processing Speed)
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ระบบแฟ้มขอ้มูล  (File – Based  System) 

(ต่อ)

• ขอ้จ ากดัระบบแฟ้มขอ้มูล

– ขอ้มูลมีการเก็บแยกจากกนั

– ขอ้มูลมีความซ า้ซอ้น 

– ขอ้มูลมีความขึ้นตอ่กนั 

– มีรูปแบบทีไ่มต่รงกนั 

– รายงานตา่งๆ ถูกก าหนดไวอ้ยา่งจ ากดั 
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ประเภทของแฟ้มขอ้มูล  แบ่งได ้ 6 ประเภท

• แฟ้มหลกั  (Master File) เป็นไฟลท์ีจ่ดัเก็บขอ้มูลทีม่กัจะไม่มีรายการ
เปลี่ยนแปลง หรือมีสภาพค่อนขา้งคงที่ ซึ่งการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มูลใน 

Master File เพ่ือใหท้นัสมยันัน้ สามารถท าได ้3 รูปแบบดว้ยกนั คือ 
การเพ่ิม การลบ และการแกไ้ข

• แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง  (Transaction File) เป็นไฟลท์ี่จดัเก็บ

ขอ้มูลการด าเนิน       ธุรกรรมประจ าวนัที่มกัมีความเคลื่อนไหวอยู่

เสมอ  

• แฟ้มเอกสาร  (Document File) เป็นไฟลเ์อกสารหรือไฟลร์ายงาน

ต่างๆ ที่เคยผ่านกระบวน การพิมพด์ว้ยโปรแกรมมาก่อน และท าการ

จดัเก็บในรูปของไฟลเ์อกสารดว้ยการส าเนาเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร ์
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• Archival File เป็นแฟ้มขอ้มูลทีบ่รรจไุปดว้ย Master File และ
Transaction File ซึง่ประกอบดว้ยเรคอรด์ตา่งๆ ทีถู่กลบ หรอืถูก
เคลื่อนยา้ยจากสือ่อุปกรณอ์อนไลน ์ไปจดัเก็บไวใ้นสือ่อุปกรณท์ีเ่ป็น

แบบออฟไลน ์

• Table Look-Up File หรอื Reference File เป็นไฟลห์รอืตารางทีใ่ช ้
ส าหรบัในการอา้งองิ เพ่ือใชง้านรว่มกนัโดยขอ้มูลตา่งๆ 

• Audit File เป็นไฟลพิ์เศษชนิดหน่ึง ทีจ่ดัเก็บเรคอรด์ทีถู่กอปัเดต ลงใน
ไฟล ์ตา่งๆ โดย เฉพาะอยา่งยิง่ Master File และTransaction File ซึง่
จะใชร้วมกนักบั Archival File ในการกูค้นืขอ้มูลทีเ่สยีหาย ในกรณีที่
ขอ้มูลในระบบเกิดความเสยีหายในระหวา่งการประมวลผล 

ประเภทของแฟ้มข้อมูล  แบ่งได้  6 ประเภท
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ความหมายของฐานขอ้มูล

(กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และ จ าลอง ครูอุตสาหะ,2544) ไดใ้หค้ า

นิยามของฐานข้อมูลว่า การจ ัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ แล ะ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูลประกอบดว้ย รายละเอียดของขอ้มูลที่

เกี่ยวขอ้งกนั  ซึ่งถูกน ามาใชใ้นงานดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเพ่ิม

ขอ้มูล การลบ การแกไ้ข การเรยีกดู ขอ้มูล เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะ

ถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพ่ือประโยชนใ์นการจดัการ และเรยีกใช ้

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
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• เพ่ิมความเร็วในการพฒันาโปรแกรม 

• ลดคา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษาโปรแกรม ไมม่ีปัญหาการแปลงผนัขอ้มูล เมื่อ

ระบบขยายตวั

• อ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชท้ ัว่ไปทีไ่มใ่ชโ่ปรแกรมเมอร ์สามารถเรยีกดูขอ้มูล

ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  เพราะมีภาษาระดบัง่ายส าหรบัผูใ้ชโ้ดยเฉพาะ

• สามารถใชข้อ้มูลรว่มกนัได ้(Integration of Data) และสามารถจบักลุม่
ขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ

• ควบคุมขอ้มูลไดง้่ายขึ้น ไมว่า่จะเป็นดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล หรอืการ

ก าหนด     ขอบเขตสทิธิของผูใ้ชข้อ้มูล

วตัถุประสงคข์องการใชฐ้านขอ้มูล
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รายงาน

รายงาน

รายงาน

ระบบเงินเดอืน

ระบบตารางสอน

ระบบเกรด

ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล (DBMS)

ค าอธิบาย
รายละเอยีด
ข้อมูล

ข้อมูล
อาจารย์

ข้อมูล
ตารางสอน

ข้อมูลเกรด
นักศึกษา
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การบริหารฐานข้อมูล

ในระบบฐานข้อมลูนอกจากจะมีระบบการจดัการฐานข้อมลู ซึง่เป็น
ซอฟต์แวร์ท่ีสร้างขึน้เพื่อจดัการกบัข้อมลูให้เป็นระบบ จะได้น าไปเก็บรักษา
เรียกใช้ หรือน ามาปรับปรุงให้ทนัสมยัได้ง่ายแล้ว ในระบบฐานข้อมลูยงัต้อง
ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีหน้าท่ีควบคมุดแูลระบบฐานข้อมลู คือ ผู้บริหาร
ฐานข้อมลู

เหตผุลส าหรับประการหนึง่ของการจดัท าระบบจดัการฐานข้อมลู คือ
การมีศนูย์กลางควบคมุทัง้ข้อมลูและโปรแกรมท่ีเข้าถงึข้อมลูเหลา่นัน้ บคุคลท่ี
มีอ านาจหน้าท่ีดแูลการควบคมุนี ้ เรียกวา่ ผู้บริหารฐานข้อมลู หรือ DBA (data
base administor) คือ ผู้ มีหน้าท่ีควบคมุการบริหารงานของฐานข้อมลูทัง้หมด
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หน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูล

-ก าหนดโครงสร้างหรือรูปแบบของฐานข้อมลู โดยท าการวิเคราะห์และ
ตดัสินใจว่าจะรวมข้อมลูใดเข้าไว้ในระบบใดบ้าง ควรจะจดัเก็บข้อมลูด้วยวิธีใด และใช้
เทคนิคใดในการเรียกใช้ข้อมลูอยา่งไร

- ก าหนดโครงสร้างของอปุกรณ์เก็บข้อมลูและวิธีการเข้าถงึข้อมลู โดยก าหนด
โครงสร้างของอปุกรณ์เก็บข้อมลูและวิธีการเข้าถงึข้อมลู พร้อมทัง้ก าหนดแผนการใน
การสร้างระบบข้อมลูส ารองและการฟืน้สภาพ โดยการจดัเก็บข้อมลูส ารองไว้ทกุระยะ
และจะต้องเตรียมการไว้วา่ถ้าเกิดความผิดพลาดขึน้แล้วจะท าการฟืน้สภาพได้อย่างไร

-มอบหมายขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของการเข้าถงึข้อมลูของผู้ใช้ โดยการ
ประสานงานกบัผู้ใช้ ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ และตรวจตราความ
ต้องการของผู้ใช้
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ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
(data base management system, DBMS)
หน้าท่ีของระบบการจดัการฐานข้อมลู

- ระบบจดัการฐานข้อมลูเป็นซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ ดแูลการใช้งาน
ให้กบัผู้ใช้ ในการติดตอ่กบัตวัจดัการระบบแฟ้มข้อมลูได้ ในระบบฐานข้อมลู
นีข้้อมลูจะมีขนาดใหญ่ ซึง่จะถกูจดัเก็บไว้ในหน่วยความจ าส ารองเม่ือผู้ใช้
ต้องการจะใช้ฐานข้อมลู ระบบการจดัการฐานข้อมลูจะท าหน้าท่ีติดตอ่กบั
ระบบแฟ้มข้อมลูซึง่เสมือนเป็นผู้จดัการแฟ้มข้อมลู (file manager) น าข้อมลู
จากหน่วยความจ าส ารองเข้าสูห่น่วยความจ าหลกัเฉพาะสว่นท่ีต้องการใช้
งานและท าหน้าท่ีประสานกบัตวัจดัการระบบแฟ้มข้อมลูในการจดัเก็บ
เรียกใช้ และแก้ไขข้อมลู
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ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
(data base management system, DBMS) ต่อ

- ควบคมุระบบความปลอดภยัของข้อมลูโดยป้องกนัไมใ่ห้ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต
เข้ามาเรียกใช้หรือแก้ไขข้อมลูในสว่นป้องกนัเอาไว้ พร้อมทัง้สร้างฟังก์ชนัใน
การจดัท าข้อมลูส ารอง โดยเม่ือเกิดมีความขดัข้องของระบบแฟ้มข้อมลูหรือ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เกิดการเสียหายนัน้ ฟังก์ชนันีจ้ะสามารถท าการฟืน้
สภาพของระบบข้อมลูกลบัเข้าสูส่ภาพท่ีถกูต้องสมบรูณ์ได้

- ควบคมุการใช้ข้อมลูในสภาพท่ีมีผู้ใช้พร้อม ๆ กนัหลายคน โดยจดัการเมื่อมี
ข้อผิดพลาดของข้อมลูเกิดขึน้
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ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล

ในปัจจบุนัองค์กรสว่นใหญ่หนัมาให้ความสนใจกบัระบบฐานข้อมลูกนัมาก
เน่ืองจากระบบฐานข้อมลูมีประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้

1.ลดความซ า้ซ้อนของข้อมลู

2.รักษาความถกูต้องของข้อมลู

3. มีความเป็นอิสระของข้อมลู
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ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล

4. มีความปลอดภยัของข้อมลูสงู

ระบบฐานข้อมลูสว่นใหญ่จะมีการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ดงันี ้

· มีรหสัผู้ใช้ (user) และรหสัผา่น (password) ในการเข้าใช้งานฐานข้อมลู

· ในระบบฐานข้อมลูสามารถสร้างและจดัการตารางข้อมลูทัง้หมดในฐานข้อมลู ทัง้การ
เพิ่มผู้ใช้ ระงบัการใช้งานของผู้ใช้ อนญุาตให้ผู้ใช้สามารถเรียกดู เพิ่มเติม ลบและแก้ไข
ข้อมลู หรือบางสว่นของข้อมลูได้ในตารางท่ีได้รับอนญุาต

· ในระบบฐานข้อมลู (DBA) สามารถใช้วิว (view) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูได้เป็นอยา่งดี

· ระบบฐานข้อมลูจะไมย่อมให้โปรแกรมใดๆ เข้าถงึข้อมลูในระดบักายภาพ (physical)
โดยไมผ่่าน ระบบการจดัการฐานข้อมลู
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ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล

· มีการเข้ารหสัและถอดรหสั (encryption/decryption) เพื่อปกปิด
ข้อมลูแก่ผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง เช่น มีการเข้ารหสัข้อมลูรหสัผ่าน

5. ใช้ข้อมลูร่วมกนัโดยมีการควบคมุจากศนูย์กลาง
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สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล :

ระดับของข้อมูล

1. ระดับชัน้ของระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมลู เป็นการน าข้อมลูในองค์การท่ีมีความเก่ียวข้องกนัมารวมไว้อยา่ง
เป็นระบบในท่ีเดียวกนั โดยท่ีผู้ใช้ฐานข้อมลูจะมองข้อมลูนีใ้นแง่มมุหรือวิวท่ี
แตกตา่งกนัไปตามจดุประสงค์ของการประยกุต์ใช้งาน โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องสนใจ
วา่ลกัษณะการจดัเก็บข้อมลูโดยแท้จริงแล้วเป็นเช่นไร โดยระบบฐานข้อมลูจะท า
การซอ่นรายละเอียดไว้ โดยจดัแบง่ระดบัของข้อมลูออกเป็นระดบัชัน้ 
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สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล

ระดบัชัน้ของข้อมลูถกูพฒันาขึน้โดย The Standards Planing and
Requiremenst Committee (SPARC) ของ American National Standards
institure (ANSI) จะถกูแบง่ออกเป็น 4 ระดบั

1.1 ระดบัภายนอก (external level)

1.2 ระดบัหลกัการ (conceptual level) 

1.3 ระดบัภายใน (internal level) 

1.4 ระดบัโครงสร้างแท้จริง (physical organization level) 
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สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล

External Level

Conceptual Level

Internal Level / Physical Level

End User

Store Database
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ระดับภายนอก (External Level , Individual User Views)
เป็นส่วนท่ีอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชแ้ต่ละคน  ในการมองระบบ

หรือขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการท างาน   (Views)  ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการของผูใ้ช้
แต่ละคนท่ีแตกต่างกนัออกไป

User1  ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัเงินเดือนของพนกังานในบริษทั  ดงันั้น
จะตอ้งคน้หาขอ้มูลจากฟิลด ์ EmpNum  และ  Salary  เป็นตน้  ในท านอง
เดียวกนัผูใ้ชค้นอ่ืน  ๆ กต็อ้งการขอ้มูลอ่ืน ๆ แตกต่างกนัไป

User2  ซ่ึงเป็นผูเ้ขียนโปรแกรม (Programmer)  ตอ้งการขอ้มูลท่ีมีการ
เช่ือมต่อกนัดว้ยเพื่อความสะดวกในการพฒันาโปรแกรมเก่ียวกบัเงินเดือน  โดย
ตอ้งการขอ้มูลฟิลด ์ EmpNum  ,  Salary  และ  DeptNum  เป็นตน้
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ระดับภายนอก (External Level , Individual User Views)
จากความตอ้งการของผูใ้ชค้นท่ี 1 และผูใ้ชค้นท่ี 2  ซ่ึงขอ้มูลเป็นเคา้ร่าง

ในระดบัภายนอกท่ีแสดงถึงรายละเอียดของขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  ลกัษณะเช่นน้ี
เรียกวา่  เค้าร่างภายนอก (External Schema  หรือ Subschema  หรือ  Views)

ในการแสดงผลขอ้มูลออกมาเป็นมุมมองต่าง ๆ นั้น  ผูใ้ชต้อ้งการ
ขอ้มูลแบบใด การพฒันาโปรแกรมเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชต่้าง ๆ  
ถือวา่เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยผูพ้ฒันาโปรแกรมจะตอ้งใชภ้าษาทาง
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในยคุท่ี 3   เช่น  Pascal ,  Cobol  
หรือ C  เป็นตน้  หรืออาจจะเป็นภาษาในยคุท่ี 4   กคื็อภาษาทางดา้นการเขียน
ค าสัง่ในการสอบถามขอ้มูล (Query Language)  เช่น  ภาษา SQL ซ่ึงจะสะดวก
ในการเรียกใชข้อ้มูลจากฐาน    ขอ้มูลมากท่ีสุด  และผูท่ี้ไม่ใช่นกัเขียน
โปรแกรมกส็ามารถใชภ้าษา SQL น้ีไดอ้ยา่งง่าย
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ระดบัแนวคดิ (Conceptual Level หรือ Community User View)
ในระดบัภายนอกนั้นการใชข้อ้มูลจะใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นฟิลด์
ต่าง ๆ หรือเรคอรดต่์าง ๆ กต็าม ลกัษณะของขอ้มูลเหล่าน้ีโครงสร้างท่ีแทจ้ริงก็
จะมีรายละเอียดอีกหลายส่วนซ่ึงลกัษณะของโครงสร้างหรือรายละเอียดต่าง ๆ
จะเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในระดบัแนวคิดและระดบั ภายในนัน่เอง เป็นการ
อธิบายฐานขอ้มูลโดยรวมวา่ประกอบดว้ยเอนทิต้ี แอททริบิวต์ และ
ความสัมพนัธ์อยา่งไรกนับา้ง ซ่ึงการออกแบบลกัษณะของขอ้มูลจะถูก
ออกแบบโดยผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database Administration : DBA) ซ่ึงกคื็อ
การออกแบบเคา้ร่างท่ีสามารถแสดงรายละเอียดของ ขอ้มูลทั้งหมดนัน่เอง
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ระดบัภายใน (Internal หรือ Physical Level หรือ Storage View)
เป็นเคา้ร่างท่ีแสดงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของการจดัเกบ็ขอ้มูลโดยเป็นการ
จดัเกบ็โครงสร้าง ของขอ้มูล ลงบนส่ือบนัทึกขอ้มูลแบบต่าง ๆ ซ่ึงเป็นระดบั
ต ่าสุด เป็นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัโครงสร้างของขอ้มูลจริงบนส่ือบนัทึกขอ้มูล
โดยในการจดัเกบ็จะมีวิธีการจดัเกบ็เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลในฐานขอ้มูล
อยา่งมีคุณภาพมากท่ีสุด ดงันั้นวิธีการจดัเกบ็ขอ้มูลลงบนส่ือบนัทึกขอ้มูลจะ
เป็นประโยชน์ต่อการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งมาก เช่น การเกบ็ขอ้มูลแบบการอิน
เดก็ซ์ขอ้มูล การเกบ็ขอ้มูลแบบเรียงล าดบั การใชฟั้งกช์ัน่ในการคน้หาขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงลว้นแต่เป็นลกัษณะของขอ้มูลในระดบัภายในทั้งส้ิน



52

ตวัอย่างสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล(Database architecture) 3 ระดบั

- ระดบัภายนอก (External level) มาจากแบบฟอร์มเอกสาร วา่มีอะไรในเอกสาร
บา้ง หรือจากผูใ้ชท่ี้แต่ละคน เป็นการรวบรวมขอ้มูลอยา่งง่าย ๆ จากผูใ้ช ้เพ่ือใหก้บั
นกัวเิคราะห์น าไปศึกษา 
ผูใ้ชค้นท่ีหน่ึง : (รหัส, ช่ือ) 
ผูใ้ชค้นท่ีสอง : (รหัส, ทีอ่ยู่)

- ระดบัความคิด (Conceptual level) ตีความออกมาเป็นตารางโดยน าแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ มารวมกนั เพ่ือแสดงความตอ้งการของผูใ้ชใ้นรูปท่ีสมบูรณ์ อาจมีการวิเคราะห์ และ
ออกแบบโดยผา่นขั้นตอนมากมาย ทั้ง E-R หรือ Normalization จนเสร็จส้ิน 
พนักงาน (รหัส, ช่ือ, ทีอ่ยู่) ในแบบสคีมา(Schema) 
หรือ 
person (id, name, address) ในแบบสคีมา(Schema)
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ตวัอย่างสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล(Database architecture) 3 ระดบั

- ระดบัภายใน (Internal level) ตีความในระดบัการจดัเกบ็
ขอ้มูลจริง เป็นหนา้ท่ีของผูอ้อกแบบอยา่งแทจ้ริง 

struct person{ 
int id; 
char name[20]; 
char address[20] 

} index id;
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

ประโยชน์ของการแบง่ระดบัชัน้นัน้เพ่ือให้ข้อมลูเป็นอิสระต่อกนั ความเป็น
อิสระของข้อมลูคือ การท่ีผู้ใช้ไม่ต้องมาคอยแก้ไขโปรแกรมท่ีใช้งานในทกุ ๆ ครัง้ท่ี
เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมลู ระบบจดัการฐานข้อมลูจะท าหน้าท่ีเช่ือมโยง
ข้อมลูระหวา่งแตล่ะระดบั

ความเป็นอิสระของข้อมลู
1.แนวคิดเชิงกายภาพและตรรกะ

2.การออกแบบฐานข้อมลู

3.วิวกบัการแปลงรูป
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

ภาษาท่ีใช้ในระบบฐานข้อมลู

ภาษาของระบบจดัการฐานข้อมลูท่ีมีใช้กนัในปัจจบุนัได้แก ภาษานยิามข้อมลู
ภาษาจดัการข้อมลูและภาษาควบคมุ

1 ภาษานิยามข้อมลู (Data Definition Language; DDL)

2 ภาษาจดัการข้อมลู (Data Manipulation Language; DML)

3. ภาษาท่ีใช้ในการควบคมุข้อมลู หรือ DCL (data control language)
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

1.คุณสมบัตหิลักของฐานข้อมูล

คณุสมบตัิหลกัของฐานข้อมลูไม่วา่จะเป็นฐานข้อมลูใดๆ จะมี
คณุสมบตัิหลกั ดงัตอ่ไปนี ้คือ

1.1 โครงสร้างข้อมูล (data structures) คือโครงสร้างข้อมลูระดบัตรรกะท่ี
โปรแกรมประยกุต์เห็น เป็นการบอกวา่ฐานข้อมลูนัน้ๆ มีโครงสร้างข้อมลูเป็น
อยา่งไร

1.2 กฎควบคุมความถูกต้อง (integrity constraint) เป็นการบอกวา่
โครงสร้างข้อมลูนัน้มีกฎบงัคบัความถกูต้องอยา่งไร

1.3 ภาษาจัดการข้อมูล (data manipulation language) เป็นการบอกวา่มี
ภาษาจดัการข้อมลูบนโครงสร้างข้อมลูเป็นอยา่งไร
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ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล
(Database System Concepts)

2.ประเภทของฐานข้อมูล

ฐานข้อมลูท่ีรู้จกักนัในปัจจบุนัมีด้วยกนั 4 ประเภท คือ

• ฐานข้อมลูแบบเครือข่าย (hierarchical model)

• ฐานข้อมลูแบบล าดบัชัน้ (hierarchy model)

• ฐานข้อมลูแบบสมัพนัธ์ (relational model)

• ฐานข้อมลูแบบจ าลองเชิงวตัถุ (object oriented model)
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ฐานขอ้มูลล าดบัช ัน้  (Hierarchical  Database)

• โครงสรา้งไฟลเ์ป็นแบบบนลงลา่ง(Top-Down) มีลกัษณะคลา้ยตน้ไม ้(Tree 
Structure) เป็นล าดบัช ัน้  ไฟลใ์นระดบัสูงสุดเรียกวา่ Root ระดบัลา่งสุดเรียกวา่ 
Leaves

• ไฟลต์า่งๆ จะมีเพียงพ่อเดยีว (One Parent) เทา่นัน้และสามารถแตกสาขาออกเป็น
หลายๆ ไฟล ์เรียกวา่ ไฟลล์ูก (Children Files)  ดงันัน้จงึมีความสมัพนัธแ์บบ 
Parent/Child ท าใหค้วามถูกตอ้งในขอ้มูลยอ่มมีความคงสภาพ

• ขอ้มูลมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะ One-to-Many ไมส่ามารถก าหนดความสมัพนัธ์
แบบ Many-to-Many

• มีความยากตอ่การพฒันา Application   การปรบัปรุงโครงสรา้งมีความยืดหยุน่นอ้ย
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Hierarchical database model
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ข้อดี – ข้อเสีย  ฐานข้อมูลล าดบัช้ัน
• ขอ้ดี    โครงสรา้งที่เขา้ใจง่าย มีความ

ซบัซอ้นนอ้ยทีสุ่ด และเหมาะกบัขอ้มูลที่

มีความสัมพันธ์แบบ One-to-Many
และป้องกนัความปลอดภยัในขอ้มูลที่ด ี

เน่ืองจากตอ้งอ่านขอ้มูลที่เป็น  ตน้

ก า เ นิ ด ก่ อ น  นั่ น ห ม า ย ถึ ง 

ความสามารถในการควบคุมความ

ถูกตอ้งในขอ้มูลได ้ โครงสรา้งแบบน้ี

เหมาะกับข ้อมูลที่ มีการเรียงล าดับ

แบบตอ่เน่ือง 

• ข ้อเสีย ไม่สามารถรองรับข ้อมูลที่ มี

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะของ Many-to-
Many ได ้ มีความยืดหยุ่นหรือมีความ

คล่องตวันอ้ย การปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง 

Tree นัน้มีความยุ่งยาก รวมทัง้การ

เรยีกใชข้อ้มูลจ าเป็นตอ้งผา่น Root เสมอ   
และการพัฒนาโปรแกรมค่อนขา้งยาก 

เพราะต ้องทราบถึ ง โครงสร ้า งทาง           

ฟิ สิ ค อ ล ข อ ง ข้อ มู ลที่ จ ัด เ ก็ บ อ ยู่ ใ น

ฐานขอ้มูล
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• มีโครงสรา้งคลา้ยกบัโครงสรา้งแบบล าดบัช ัน้ แตกต่างตรงที่ไฟล์แต่ละไฟล์

สามารถทีจ่ะมีความสมัพนัธก์นัไดห้ลายๆ ไฟล ์จงึมีความยดืหยุน่ทีสู่งกวา่

• มี Pointer เป็นตวัโยงความสมัพนัธร์ะหวา่ง Record ในไฟลต์่างๆ รวมทัง้

สนบัสนุนความสมัพนัธท์ ัง้แบบ One-to-One และ Many -to-Many 
• สามารถน า Algorithm การ Hashing มาคน้หา Record ที่เก่ียวขอ้งได ้ 

Hashing Function เป็นฟังกช์ ัน่ความสมัพนัธร์ะหวา่งคยีข์อ้มูลกบัต าแหน่งทีอ่ยู่
ในสือ่บนัทกึขอ้มูล

ฐานขอ้มูลเครอืข่าย  (Network  Database)
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ฐานขอ้มูลเครอืข่าย  (Network  Database) 

โครงการ  A โครงการ  B

หน่วยงาน  A หน่วยงาน B หน่วยงาน C หน่วยงาน D

ตวัอย่างฐานข้อมูลแบบเครือข่าย
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ข้อดี – ข้อเสีย ฐานข้อมูลเครือข่าย

• ขอ้ดี สนบัสนุนความสมัพันธ์

แบบ Many-to-Many  ลด

ความซ า้ซอ้นในข้อมูลเกิดขึ้ น

นอ้ยกวา่แบบล าดบัช ัน้ รวมทัง้

สามารถเชื่อมโยงขอ้มูลแบบไป 

- กลบัได ้และมีความยืดหยุ่นใน

ดา้นของการคน้หาขอ้มูลดีกว่า 

โดยจะใช ้Pointer ในการเขา้ถึง
ขอ้มูลไดท้นัที

• ข ้อ เสีย   เ น่ืองจากสามารถ

เขา้ถึงเรคคอรด์ไดโ้ดยตรง ท า

ใหก้ารป้องกนัความปลอดภยั

ของข้อมูลมีน้อย   รวมทั้ง

สิ้นเปลืองเน้ือที่หน่วยความจ า

ในการเก็บ Pointer และการ

เปลี่ยนแปลงในโครงสรา้งยงัมี

ความยุง่ยากอยู่
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ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์  (Relational  Database)

• เป็นแบบจ าลองทีมี่ความนิยมแพรห่ลายมากทีสุ่ดในปัจจบุนั 

• ตารางจะประกอบดว้ย แถว และ คอลมัน ์

• ขอ้มูลทีจ่ดัเก็บในตารางก็สามารถจดัเก็บขอ้มูลในสว่นตน โดยสามารถมี

ความสมัพนัธก์บัตารางอืน่ๆ ได ้

• มีความสมัพนัธ ์แบบ One-to-Many  หรือ Many-to-Many 
• ใชค้ยีใ์นการอา้งองิถึงตารางอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยคยีด์งักลา่วสามารถ

เป็น Primary ey และ  Secondary Key เพ่ือก าหนดการเรยีงล าดบัดชันี
เพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว

• มีโปรแกรมมากมายทีส่ามารถใชร้ะบบฐานขอ้มูลเชงิสมัพนัธ์

• DBMS สนบัสนุนการท างานแบบจ าลองฐานขอ้มูลเชงิสมัพนัธ์ ดว้ยการ
ใชชุ้ดค าส ัง่ SQL 
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เลขประจ าตวั ช่ือ - สกลุ คณะ ท่ีอยู่ โทรศพัท์

4840124 ดรุณี  ศรีเวียง IT เชียงใหม่ 09 - 111000

4841125 องคล์ง  ดีแท้ Comsci ล าพนู 01 - 789123

4810126 เฉิดฉาย  แซ่ดี IT ล าปาง 07 - 451259

เลขประจ าตวั เลขทีห่นังสือ วนัคืน

4840124 HD0001 11/09/48

เลขหนังสือ ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง เลขรหัสโรงพมิพ์

HD0001 MIS อ.ศิริพงศ์ 001

แฟ้มสมาชิกห้องสมุด

แฟ้มการยมืหนังสือ

แฟ้มหนังสือ

ตวัอย่างฐานข้อมูลแบบความสัมพนัธ์
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ขอ้ด ี– ขอ้เสยี ฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์

• ขอ้ดี   มีความเข ้าใจและสื่อสารได ้

เขา้ใจง่าย เน่ืองจากน าเสนอในลกัษณะ

ตาราง 2 มิติ ท าใหส้ามารถเลือกวิว

ข้อมูลตามเง่ือนไขไดห้ลายคีย์ฟิลด ์  

โครงสร ้างข ้อมูลมีความซับซ ้อนใน

ขอ้มูลมีนอ้ยมาก ท าใหม้ีระบบความ

ปลอดภัยที่ดี เน่ืองจากโครงสรา้งน้ี

ผู ใ้ชง้านจะไม่ทราบถึงกระบวนการ

จดัเก็บขอ้มูล ภายในฐานขอ้มูลแทจ้ริง 

• ขอ้เสีย จ าเป็นต้องเสียค่าใชจ้่ายใน

ระบบค่อนขา้งสูง เน่ืองจากทรพัยากร

ทั้งตัวฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่

น าม า ใ ช ้ต ้อ งมี ค ว ามสามารถสู ง   

เ น่ืองจากไม่ทราบถึงกระบวนการ

จดัเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลทีแ่ทจ้ริงเป็น

อย่างไร ท า ให ้การแก้ไขปรับปรุง

แฟ้มขอ้มูลมีความยุง่ยาก 
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ฐานขอ้มูลเชงิวตัถุ  (Object-Oriented Database : OODB)

• องคป์ระกอบท่ีส าคญัของ  OODB ไดแ้ก่

– Object คือ ขอ้มูลจ านวนไม่มากนกัที่น ามารวมกนัมีความหมาย
เหมือนเอนติตี้  ซึ่งเป็นแทนของคน สถานที่ สิ่งของ แต่ Object จะ
รวมถึงกระบวนการหรือวธีิการทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูล

ดว้ย

– Attribute คอื ลกัษณะของ Object ในชว่งเวลาหน่ึงๆเชน่ อายุของ
พนกังาน

– Method คือ พฤติกรรมของ Object เม่ือไรก็ตามที่มีการ

ปฏิบตัิการเกิดขึ้น จะมีการส่งขอ้มูลไปยงั Object ที่ส่งมา เพ่ือจะ

กระตุน้ใหเ้กิดปฏิบตักิารอืน่ทีต่อ่เน่ืองกนั
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สมาชิกหอ้งสมุด

ข้อมูล

• รหสั

• ช่ือ  - สกลุ

• คณะ

กระบวนการ

• เพ่ิมช่ือผูใ้ชห้อ้งสมุด

• การดึงขอ้มูลเก่ียวกบั
สมาชิก

สมาชิกห้องสมุด

สมาชิกหอ้งสมุด

ข้อมูล

• สมาชิกหอ้งสมุด

• หนงัสือยมื

กระบวนการ

• เพ่ิมขอ้มูลการยมื
หนงัสือ

• การดึงขอ้มูลเก่ียวกบั
หนงัสือ

• ยกเลิกการเพ่ิมขอ้มูล

การยมืหนังสือ

สมาชิกหอ้งสมุด

ข้อมูล

• รหสัหนงัสือ

• ช่ือผูแ้ต่ง

กระบวนการ

• เพ่ิมรายการหนงัสือ
ใหม่

• การดึงขอ้มูลเก่ียวกบั
หนงัสือ

หนังสือ

สัมพันธ์เพราะ   object  การ
ยมืหนังสือเกีย่วข้อง   Object  
สมาชิกห้องสมุด

สัมพันธ์เพราะ   object  การ
ยมืหนังสือประกอบด้วย   
Object  หนังสือ

ตวัอย่าง  OODB

ออ๊บเจค๊แสดงการยมืหนงัสอืหอ้งสมุด
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ขอ้ด ี– ขอ้เสยี  ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ

• ขอ้ดี แบบจ าลองน้ี คอื สามารถ

จดัการกบัขอ้มูลชนิดต่างๆ ที่มี

ความสลบัซบัซอ้นไดเ้ป็นอย่างด ี

ไม่วา่จะเป็น Graphic ,Video ,
Sound  นอกจากน้ียงัสนบัสนุน
คุณสมบัติของการน ากลับมา

ใหม(่Reusable) 

• ขอ้เสีย แบบจ าลองเชิงวตัถุถือ

ว่ า เ ป็น เทค โน โลยี ใหม่ ขอ ง 

DBMS ซึ่งมกัจะน าไปใชก้บั

ห น่ ว ย ง า น ข น า ด ใ ห ญ่ ที่

จ  า เ ป็ นต้อ ง ใ ช ้บุ คล ากรที่ มี

ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณใ์นการจดัการกบั

ขอ้มูลที่มีความสลบัซบัซอ้นและ

เป็นฐานขอ้มูลที่ใชร้องรบัความ

ซบัซอ้นของขอ้มูลที่จะทวเีพ่ิมข้ึน

ในอนาคต
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ฐานขอ้มูลแบบมลัตไิดเมนช ัน่  (Multidimensional 
Database)

• แบบจ าลองชนิดน้ีใชง้านกบัคลงัขอ้มูล (Data Warehousing) โดยจะ

น าเสนอขอ้มูลในลกัษณะไดเมนชัน่ ท าใหว้ิวขอ้มูลไดส้องทาง เพ่ือให ้

สามารถมองเห็นปัญหาในธุรกิจและสรา้งวธิีการแกไ้ขปัญหาไดด้ยีิง่ข้ึน 

• แบบจ าลองฐานขอ้มูลมลัติไดเมนชนัจะมีการน ากระบวนการท างานทาง

ธุรกิจมาจดัการในรูปของมิติ เชน่ น าขอ้มูลสนิคา้ กบัขอ้มูลพ้ืนทีก่ารขาย 

มาประมวลผลในรูปตารางในรูปแบบ     มลัติไดเมนชนั ท าใหผู้ ้ใช ้

สามารถแบ่งขอ้มูลเป็นสว่นๆมาวเิคราะหใ์ชง้านไดต้ามตอ้งการ

• เหมาะกบัธุรกิจขนาดใหญ ่เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทนุสูงในดา้นทรพัยากร

ตา่งๆ รวมทัง้ Software ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล  เพ่ือใชน้ าเสนอแนว
ทางการประกอบการตดัสนิใจเชงิธุรกิจและเชงิกลยุทธ์
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ฐานขอ้มูลแบบมลัตไิดเมนช ัน่  (Multidimensional 
Database)

สินค้า 1 สินค้า 2 สินค้า 3

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ปี  2546

ปี  2547

ปี  2548
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ข้อดี – ข้อเสีย  ฐานข้อมูลแบบมัลตไิดเมนช่ัน

• ขอ้ดี แบบจ าลองน้ี คอื สามารถ

จดัการกบัขอ้มูลชนิดต่างๆ ที่มี

ความสลบัซบัซอ้นไดเ้ป็นอย่างด ี

ไม่วา่จะเป็น Graphic ,Video 
,Sound  นอกจากน้ียงัสนบัสนุน
คุณสมบัติของการน ากลับมา

ใหม(่Reusable) 

• ขอ้เสีย แบบจ าลองเชิงวตัถุถือ

ว่ า เ ป็น เทค โน โลยี ใหม่ ขอ ง 

DBMS ซึ่งมกัจะน าไปใชก้บั

ห น่ ว ย ง า น ข น า ด ใ ห ญ่ ที่

จ  า เ ป็ นต้อ ง ใ ช ้บุ คล ากรที่ มี

ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณใ์นการจดัการกบั

ขอ้มูลที่มีความสลบัซบัซอ้นและ

เป็นฐานขอ้มูลที่ใชร้องรบัความ

ซบัซอ้นของขอ้มูลที่จะทวเีพ่ิมข้ึน

ในอนาคต
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ระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

(Database Management  System  :  DBMS)

โปรแกรมท่ีใชเ้ป็นเครือ่งมือในการจดัการฐานขอ้มูล ซึง่ประกอบดว้ย

ฟังกช์นัหนา้ท่ีต่างๆ ในการจดัการกบัขอ้มูล รวมทัง้ภาษาท่ีใชท้ างานกบั

ขอ้มูล โดยมกัจะใชภ้าษา SQL ในการโตต้อบระหว่างกนักบัผูใ้ช ้เพือ่ให ้
สามารถท าการก าหนดการสรา้ง การเรียกดู การบ ารุงรกัษาฐานข ้อมูล 

รวมทัง้การจดัการควบคุมการเขา้ถงึฐานขอ้มูล นอกจากนี้ DBMS ยงัมี
หนา้ท่ีในการรกัษาความมัน่คง และความปลอดภยัของขอ้มูล การส ารอง

ขอ้มูล และการเรยีกคืนขอ้มูลในกรณท่ีีขอ้มูลเกดิความเสยีหาย
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ระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

(Database Management  System  :  DBMS)

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการ   บุคลากร
ปฏิบัติงาน

ข้อมูล

สะพาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ บุคคล
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ส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมระบบการจัดการฐานข้อมูล
• ฮาร์ดแวร์  (Hardware)

• ซอฟต์แวร์ (Software)

• ข้อมูล (Data)

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedures)

• บุคลากร (People) เช่น
– ผูบ้ริหารขอ้มูลและฐานขอ้มูล
– นกัออกแบบฐานขอ้มูล
– นกัเขียนโปรแกรม
– ผูใ้ชง้าน
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คลงัขอ้มูล  (Data  Warehouse)

• ฐานขอ้มูลที่มีขอ้มูลเพ่ือใชส้ าหรบัองคก์รที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจ

ประกอบดว้ยขอ้มูลยอ้นหลังหลายๆ ปีจนถึงขอ้มูลปัจจุบัน  

น ามาใชเ้พ่ือการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจส าหรบัธุรกิจขององคก์ร

และสนบัสนุนการใชง้านส าหรบัผูใ้ชง้านหลายระดบั

• OLAP : Online Analytical Processing คอื เทคโนโลยีทีใ่ช ้

ขอ้มูลจากคลงัขอ้มูล เพ่ือน าไปใชใ้นการวเิคราะหแ์ละตดัสินใจ

ทางธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพ
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คุณสมบตัิของคลงัขอ้มูล

• Consolidated and Consistent Consolidated คือ การรวบรวม
ข้อมูลที่ เ กิดข้ึนในระดับปฏิบัติการมาใชท้ี่ ศูนย์กลางเดียวกัน คือ 

คลงัขอ้มูล สว่น Consistent หมายถึง ขอ้มูลจากแหล่งตา่งๆ ที่รวบรวม
มาไวใ้นคลงัขอ้มูล จะตอ้งมีคุณสมบตัิที่เหมือนๆ กนั มีรูปแบบเดียวกนั

และสอดคลอ้งกนั 

• Subject-oriented Data ขอ้มูลทีเ่กิดข้ึนในระดบัปฏิบตักิารมกัจะมีเป็น

จ านวนมากและส่วนใหญ่ก็ไม่ได ้น ามาใชใ้นการวิเคราะหห์รือตดัสินใจ 

ดงันัน้ ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลจึงเลือกเก็บขอ้มูลในระดบัปฏิบตัิการเฉพาะ

สว่นทีน่ ามาใชใ้นเชงิวเิคราะหห์รอืเชงิตดัสนิใจ 
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คุณสมบตัิของคลงัขอ้มูล (ต่อ)

• Historical Data คือ ขอ้มูลของคลงัขอ้มูลจะเก็บยอ้นหลงัเป็นเวลา

หลาย ๆ  ปี ท ัง้น้ีเพ่ือจะไดน้ าไปวิเคราะหเ์ปรียบเทียบหาแนวโนม้ของ

ขอ้มูล 

• Read  - Only Data หลงัจากทีน่ าขอ้มูลเขา้สูฐ่านขอ้มูลเรียบรอ้ย

แลว้       ขอ้มูลในฐานขอ้มูลไม่ควรจะมีการแกไ้ขอกี 
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จุดประสงคข์องคลงัขอ้มูล

• ทรานแซก็ช ัน่ดาตา้เบสจะชว่ยใหเ้ราปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ไดส้ าเร็จ และคลงัขอ้มูลจะชว่ย

ในการตดัสนิใจของเรา

• ทรานแซก็ช ัน่ดาตา้เบส จะมีการเปล่ียนแปลงทีร่วดเร็วและในทนัททีนัใด  คอื  ขอ้มูลจะมี

การเปล่ียนแปลงเสมอ  สว่นคลงัขอ้มูลจะเสถียรภาพ ขอ้มูลจะถูกปรบัปรุงเป็นระยะ ๆ 

ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

• ทรานแซ็กช ัน่ดาตา้เบส มุ่งใหค้วามสนใจที่รายละเอียด ส่วนคลงัขอ้มูลจะใหค้่าที่ส าคญั

หรอืคา่หลกั มีตวัเลขทีส่รุปไดโ้ดยทัว่ไป
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Data Mart

• Data Mart นัน้เป็นสว่นยอ่ยของคลงัขอ้มูลจงึมีขนาดเล็กกวา่ โดยจะ
เก็บไวใ้นฐานขอ้มูลหน่ึงๆ สว่นใหญม่กัจะหมายถึง ขอ้มูลทีเ่ก็บไวใ้น

ระดบัหน่วยหรือระดบัฝ่ายเทา่นัน้

• Data Mart มีลกัษณะดงัตอ่ไปน้ี

– ขอ้มูลเจาะจงไปยงัฟังกช์นัเฉพาะกลุม่หรอืหน่วยงานภายในของ

องคก์ร

– ใหผ้ลตอบแทนทีร่วดเร็ว คุม้คา่กบัการลงทนุในดา้นของเวลา

– การบรหิารและการจดัการขอ้มูลสามารถท าไดโ้ดยง่าย

– ชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพ เน่ืองจากการควิรถีูกแบ่งไปยงัขอ้มูลแตล่ะ

สว่นของฟังกช์นั
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ตารางที่ 4.1  แสดงขอ้แตกต่างระหวา่งการสร้าง Data Mart ก่อนหรือ
หลงั Data Warehouse

สร้าง Data Warehouse ก่อน สร้าง Data Mart ก่อน

1.ใชค้วามพยายามสูงและใช้
เวลานานในการสร้างระบบให้
ครอบคลุมความตอ้งการทั้งหมดของ
ผูใ้ชง้าน

1.ท าไดง่้ายและรวดเร็วกวา่ เพราะตอ้งการ
ขอ้มลูตามฟังกช์นัของผูใ้ชง้านกลุ่มหน่ึงๆ
เท่านั้น

2.สามารถแชร์ขอ้มลูระหวา่ง Data Mart 

ไดง่้ายเน่ืองจากขอ้มลูมาจาก Data 

Warehouse เดียวกนั

2.ขอ้มลูอาจซ ้ าซอ้น เน่ืองจากแต่ละแผนก
สามารถสร้างไดเ้อง ต่างคนต่างดึงขอ้มลูจาก
แหล่งขอ้มลูเดียวกนั

3.ขอ้มลูอยูใ่นรูปแบบเดียวกนั
เน่ืองจากไดมี้การปรับใหต้รงกนัใน
Data Warehouse เรียบร้อยแลว้

3.ขอ้มลูอาจมีรูปแบบต่างกนัทั้งท่ีเป็นขอ้มูล
ตวัเดียวกนั เน่ืองจากไม่มีแบบแผนท่ีชดัเจน
ท่ีตกลงกนัไวก่้อน

4.สามารถท า Distributed Processing ไปยงั 4.ขอ้มลูอาจไม่ซิงโครไนซ์ระหวา่ง Data Mart 
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Data Mining

• เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถกลัน่กรอง วิเคราะห์

ขอ้มูลที่มีปริมาณมหาศาลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลที่มีประโยชน์หรือ

ไดข้อ้มูลที่ซอ่นเรน้อยู่ และน ามาใชเ้ป็นฐานความรูเ้พ่ือชว่ยใน

การบรหิารงาน
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ปัจจยัท่ีท าให ้Data Mining เป็นท่ีไดร้บัความนิยม

• จ านวนและขนาดขอ้มูลขนาดใหญถู่กผลิตและขยายตวัอย่าง

รวดเร็ว

• ขอ้มูลถูกจดัเก็บเพ่ือน าไปสรา้งระบบการสนบัสนุนการตดัสนิใจ

• ระบบ Computer สมรรถนะสงูมีราคาต า่ลง

• การแข่งขนัอยา่งสงูในดา้นอุตสาหกรรมและการคา้



84กระบวนการ Knowledge Discovery in  Database ซึง่  Data Mining เป็น 1 ในกระบวนการหลกัของ KDD
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ประเภทขอ้มูลท่ีสามารถท า Data Mining

• Relational Database เป็นฐานขอ้มูลทีจ่ดัเก็บอยูใ่นรูปแบบของ
ตาราง 

• Data Warehouses เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหลง่มา
เก็บไวใ้นรูปแบบเดยีวกนัและรวบรวมไวใ้นที ่ๆ เดยีวกนั

• Transactional Database ประกอบดว้ยขอ้มูลทีแ่ตล่ะทรานเซกชนั
แทนดว้ยเหตุการณใ์นขณะใดขณะหน่ึง 

• Advanced Database เป็นฐานขอ้มูลทีจ่ดัเก็บในรูปแบบอืน่ ๆ
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ลกัษณะเฉพาะของขอ้มูลท่ีสามารถท า Data 
Mining

• ขอ้มูลขนาดใหญ่

• ขอ้มูลทีม่าจากหลายแหลง่ เชน่ Oracle, MS Access
• ขอ้มูลทีไ่มมี่การเปลี่ยนแปลงตลอดชว่งเวลาทีท่ าการ

Mining 
• ขอ้มูลทีมี่โครงสรา้งซบัซอ้น
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การประยุกตใ์ชง้าน Data Mining

 วเิคราะหก์ารฉอ้โกงของมิจฉาชพี เชน่ กิจการโทรคมนาคม , ธนาคารใช ้
ป้องกนัการฉอ้โกง

 การวเิคราะหผ์ลิตภณัฑ์ เชน่ รวบรวมราคา, การสรา้งโมเดล

 การวเิคราะหบ์ตัรเครดติ เชน่ การตดัสนิใจใหบ้ตัรเครดติ

 การวเิคราะหล์ูกคา้ เชน่ วเิคราะหล์ูกคา้ตรงตามเป้าหมาย

 การวเิคราะหก์ารขาย เชน่ ชว่ยธุรกิจขายปลีก   ชว่ยดา้นโฆษณา

 Text Mining คอืปรบัการใช ้Data Mining ในรูปขอ้มูลตวัอกัษร

 พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ เชน่ เขา้ใจพฤตกิรรมลูกคา้ทีเ่ขา้ Web
 ลดความเสีย่งในการตดัสนิใจ เชน่ การควบคมุ การลดหน้ีสูญ


