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บทที่ 4
ระบบฐานข้อมูล (Database System)

ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

ในปัจจุบันการจัดโครงสร้างข้อมูลให้เป็นแบบฐานข้อมูลกาลังเป็นที่นิยม เกือบทุกหน่วยงานที่มีการใช้ระบบ
สารสนเทศจะจัดทาข้อมูลให้เป็นแบบฐานข้อมูล เนื่องจากปริมาณข้อมูลมีมากถ้าจัดข้อมู ลเป็นแบบแฟ้มข้อมูลจะทาให้
มีแฟ้มข้อมูลเป็นจานวนมาก ซึ่งจะทาให้เกิดข้อมูลที่ซ้าซ้อนกันได้ ข้อมูลที่ซ้าซ้อนนี้จะก่อให้เกิดปัญหามากมาย
ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับ
พนักงานบริษัท ประกอบด้วย รหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และกลุ่มข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอยู่
รวมกันหลาย ๆ กลุ่ม ซึ่งอาจจะเก็บอยู่ในรูปแฟ้มเอกสารหรืออยู่ในคอมพิวเตอร์
ฐานข้อมูลมีลักษณะสาคัญ ดังนี้
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน
สามารถแสดงออกมาอยู่ในรูปแบบของตารางได้
ความหมายของข้อมูล
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมไว้และมีความหมาย อาจเกี่ยวข้องกับคน สิ่งของหรือเหตุการณ์อื่นๆใน
การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ นิยมใช้เป็นส่วน นาเข้าพื้นฐานให้ได้สารสนเทศสาหรับการช่วยตัดสินใจและนาเอา
ไปใช้ประโยชน์อื่นๆอีกได้ตามต้องการ
แหล่งข้อมูล
โดยปกติแล้ว ข้อมูลสาหรับการนามาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นจะได้มาจากแหล่งที่มา 2 ประเภท
ด้วยกัน คือ
1. แหล่งข้อมูลภายใน เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กรทั่วไป ข้อมูลที่ได้นั้นอาจมาจากพนักงานหรือมีอยู่
แล้วในองค์กร เช่น ยอดขายประจาปี ข้อมูลผู้ถือหุ้น รายงานกาไรขาดทุน ข้อมูลเหล่านี้จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริงต่างๆภายในองค์กรแต่เพียงอย่างเดียว อาจเป็นข้อมูลที่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอ กทราบหรือไม่ก็ได้
หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหลักขององค์กรและมีความสาคัญมาก เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่
จะออกสู่ตลาดใหม่ ข้อมูลการทดลองการแปรรูป สินค้า หน่วยงานนั้นอาจมีการปกปิดไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูลได้
2. แหล่งข้อมูลภา ยนอก เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กร โดยทั่วไปแล้วสามารถนาข้อมูลต่างๆ
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในองค์กรหรือนามาใช้กับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ระบบงานที่สมบูรณ์ขึ้น
ได้ เช่น ข้อมูลลูกค้า เจ้าหนี้ อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน กฎหมายและอัตราภ าษีของรัฐบาล หรืออาจรวมถึง
ข้อมูลบริษัทคู่แข่งด้วย สามารถหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้จากบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลหรือจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆได้
คุณสมบัติข้อมูลทีด่ ี
ข้อมูลที่จะนามาใช้ประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการนั้น อาจได้ม าจากทั้งแหล่งข้อมูลภายในหรือ
ภายนอกองค์กร ซึ่งหากได้ข้อมูลที่ดีย่อมหมายถึงความได้เปรียบในการดาเนินการตามไปด้วย ซึ่งข้อมูลจาเป็นต้องมี
คุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้
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 ความถูกต้อง (Accuracy)
ข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้อง เพื่อให้สามารถนาเอาไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงและมีความคาดเคลื่อนอยู่มาก อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเอาข้อมูลนั้นไปใช้
ต่ออีกได้ การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จะประมวลตามกระบวนการป้อนข้อมูลเข้า เมื่อใดที่ป้อน
ข้อมูลเข้ามาแบบผิดๆผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก็จะผิดตามไปด้วย
 ความเป็นปัจจุ บัน (Update) ข้อมูลที่ดีจาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีมีความเป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ
เนื่องจากปกติข้อมูลจะมีลักษณะคงที่ เว้นแต่ว่าจะมีผู้เข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นเสียใหม่ อีกทั้ง
เหตุการณ์ต่างมักเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานว นประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน
สมัยก่อนอาจไม่สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการเลือกตั้งในปัจจุบันได้ ดังนั้น
จาเป็นต้องมีการปรับใหม่ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น
 ตรงตาม ความต้องการ (Relevance)
ควรมีการสารวจเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูลที่จะนามาใช้ให้
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของหน่วยงานให้มากที่สุด ข้อมูลนั้นถึงแม้จะถูกต้องมากแค่ไหนแต่
หากไม่สอดคล้องกับความต้องการก็ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือช่วยในการตัดสินใจใดๆได้
 ความสมบูรณ์ (Complete) การนาเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์นั้นจะต้องมีความสมบูรณ์ของข้อมูลมากพอ
จึงจะทาให้การนาเอาไปใช้นั้นเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทาได้มากกว่าหนึ่ง
ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จริงๆ เช่น การเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือวัดค่าเฉลี่ย อาจต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการออกแบบสอบถามรอบแรกเสียก่อนหรือเรียกว่าข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากนั้น
จึงเอามาหาค่าต้องการจริงๆเรียกว่าเป็นข้อมูลที่สองหรือ ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จึงจะ
นาไปใช้ประโยชน์ต่ออีกได้ ความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลนั้นต้องมีความครบถ้วนด้วย เช่น
ในระบบงานบุคลากร หากเราส นใจเพียงแค่ข้อมูลของพนักงาน จากัดเฉพาะวุฒิการศึกษาและ
ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้สนใจเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดหรือเพศของพนักงาน
หากต้องการเอาข้อมูลไปใช้สาหรับวิจัยและพัฒนาบุคลากร ก็จะได้ข้อมูลหรือรายงานไม่สมบูรณ์เต็มที่
เพราะบอกไม่ได้ว่าพนักงานแต่ละเพศหรือช่วงวัยที่ต่างกัน มีความสามารถแตกต่างกันหรือไม่
 สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจหามาได้จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
ด้วยกัน ซึ่งอาจมีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือข้อมูลซึ่งเป็นกลลวงของคู่แข่งขัน ดังนั้นหากต้องการนามา
ประมวลผลจึงควรเลือกข้อมูลที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา หรือแหล่งที่มีหลักฐานอ้างอิงต่างๆ เพื่อ
ป้องกันข้อมูลที่ไม่เกิดประโยชน์และอาจนาผลเสียหายมาให้นั่งเอง
การแบ่งลาดับชั้นของการจัดการข้อมูล (Hierarchy of data)
ในการจัดการข้อมูลจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็ นลาดับชั้นเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้และประมวลผล ลาดับชั้น
ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบมีดังต่อไปนี้
บิต (Bit = Binary Digit)
เป็นลาดับชั้นของหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด ดังที่ทราบกันดีแล้วว่าข้อมูลที่จะทางานร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ได้นั้น จะต้องเอามาแปลงให้อยู่ในรูปของเลขฐานสองเสียก่อนคอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจและทางานตามที่
ต้องการได้ เมื่อแปลงแล้วจะได้ตัวเลขแทนสถานะเปิดและปิด ของสัญญาณไฟฟ้าที่เรียกว่า บิต เพียง 2 ค่าเท่านั้น
คือ บิต 0 และบิต 1
ไบต์ (Byte)
เมื่อนาบิตมารวมกันหลายๆบิต จะได้หน่วยข้อมูล กลุ่มใหม่ที่เรียกว่ า ไบต์ (Byte) ซึ่งจานวนของ
บิตที่ได้นั้นแต่ละกลุ่มอาจมีมากหรือน้อยบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของรหัสที่ใช้เก็บ แต่โดยปกติกับการใช้งานในรหัส
แอสกีทั่วไปจะได้กลุ่มของบิต 8 บิตด้วยกัน ซึ่งนิยมมาแทนเป็นรหัสของตัวอักษร บางครั้งจึงนิยมเรียกข้อมูล 1 ไบต์
ว่าเป็น 1 ตัวอักษร

www.darunee.com/mitnew
E-mail: darunee-jim@windowslive.com

เอกสารวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด

3

ฟีลด์ หรือเขตของข้อมูล (Field)
ประกอบด้วยกลุ่มของตัวอักษรหรือไบต์ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปมาประกอบกันเป็นหน่วยข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น
แล้วแสดงลักษณะหรือความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเขตข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน เช่น รหัสพนักงาน
ชื่อ นามสกุล เงินเดือน ตาแหน่ง
เรคคอร์ด (Record)
เป็นกลุ่มของเขตข้อมูลหรือฟีลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน และนามาจัดเก็บรวมกันเป็นหน่วยใหม่ที่ใหญ่
ขึ้นเพียงหน่วยเดียว ปกติในการจัดการข้อมูลใดมักประกอบด้วยเรคคอร์ด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลเป็นหลัก
ไฟล์ หรือแฟ้มตารางข้อมูล (File)
ไฟล์ หรือแฟ้มข้อมูล เป็นการนาเอาข้อมูลทั้งหมดหลายๆเรคคอร์ดที่ต้องการจัดเก็บมาเรียงอยู่ในรู
แปบของแฟ้มตารางข้อมูลเดียวกัน เช่น แฟ้มตารางข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจ
ประกอบด้วยเรคคอร์ดของนักศึกษาหลายๆคนที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล และคะแนนที่ได้
รหัสนักศึกษา
470101513
470101103
470102452
470102453
470103561
470103432
470104562

ชื่อ
มงคล
กนก
ศิริอักษร
ศิริอักษร
กมลเทพ
โสภา
โสภา

นามสกุล
น้านิง่
ทิพย์กมล
ทิพย์กมล
กมลขจรจิต
อมรพันธ์
สถาพร
สถาพร

คะแนนที่ได้
80
74
76
54
85
85
83

Record
Field
จากตัวอย่างของแฟ้มตารางข้อมูลคะแนนนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่
ประกอบด้วยฟีลด์จานวน 4 ฟีลด์ด้วยกัน ซึ่งจะใช้สาหรับเก็บค่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทั้งหมด คือ
รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล และคะแนนที่ได้ ข้อมูลนักศึกษาแต่ละคนคือ เรคคอร์ดนั่นเอง ในแฟ้มตารางข้อมูลนี้
มีเรคคอร์ดของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทั้งหมด 7 คน หรือ 7 เรคคอร์ด
ฟีลด์ใดๆที่ไม่มีข้อมูลซ้ากันเลยนั้น จะเรียกว่าเป็น คีย์ฟีลด์ (Key field) ซึ่งจะเป็นตัวอ้างอิงแต่ละเรคค
อร์ดจากตัวอย่างข้อมูลในตารางดังกล่าว มีคีย์ฟีลด์คือ รหัสนักศึกษา ซึ่งไม่มีข้อมูลที่ซ้ากันเลย ตรงข้ามกับฟีลด์ชื่อ
นามสกุล และคะแนนที่ได้ ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ซ้ากัน เช่น ชื่อ “ศิริอักษร” มีซ้ากันถึง 2 คน นามสกุล “ทิพย์กมล”
ก็มีคนใช้นามสกุลนี้ซ้ากันถึง 2 คน และค่าคะแนน “85” ก็มีนักศึกษาที่ทาคะแนนได้เท่ากันถึง 2 คน เป็นต้น
นอกจากนั้นในความเป็นจริงแล้วอาจมีนักศึกษาที่มีชื่อและนามสกุลเหมือนกันเข้ามาเรียนยังสถาบันเดียวกันและยัง
ลงทะเบียนเรียนวิชาเดียวกันอีกคนได้ เช่น ชื่อ “โสภา” นามสกุล“สถาพร” ตามตัวอย่างข้างต้น
ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลที่ต้องมีการนาเอาแฟ้มตารางข้อมูลหลายๆแฟ้มมาจัดเก็บไว้อยู่ในที่
เดียวกัน จึงควรกาหนดให้มีคีย์ฟีลด์ดังกล่าวไว้ด้วยเพื่ออ้างอิงหรือระบุข้อมูลให้เรียกใช้ได้โดยง่าย สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ฐานข้อมูล (Database)
เกิดจากการรวบรวมเอาแฟ้มตารางข้อมูลหลายๆแฟ้มที่มีความสัมพันธ์กันมาเก็บรวมกันไว้ที่เดียว โดยจะมี
การเก็บคาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูลหรือที่เรียกว่า พจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ซึ่งจะใช้อธิ บาย
ลักษณะ ของข้อมูลที่เก็บไว้ เป็นต้นว่า โครงสร้างของแต่ละตารางเป็นอย่างไร ประกอบด้วยฟีลด์อะไรบ้าง
www.darunee.com/mitnew
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คุณลักษณะของแต่ละฟีลด์และความสัมพันธ์ของแต่ละแฟ้มเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือว่ามีความจาเป็นมากและ
จะถูกเรียกใช้ในระหว่างที่มีการประมวลผลฐานข้อมูลนั่นเอง

รหัสบิตจานวน 8 หลัก

00110100
00110101

ฟีลด์ของรหัส

470101513
รหัส

ข้อมูลใน 1 เรคคอร์ด
ที่ประกอบด้วย 4 ฟีลด์

470101513

470101513 มงคล น้านิ่ง 80

COURSE FILE

470101513

ชื่อนักศึกษา นามสกุล

มงคล

คะแนน

น้านิ่ง

80

470101103 กนก ทิพย์กมล 74

PERSONAL HISTORY FILE

ข้อมูลในตาราง
แฟ้มข้อมูลที่
ประกอบด้วย
2 เรคคอร์ด

FINANCIAL FILE

ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของนักศึกษาถึง 3 แฟ้มตารางข้อมูล

การจัดโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล (File Organization)
โดยปกติแฟ้มข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจาสารอง (secondary
storage)
เช่น ฮาร์ดดิสก์
เนื่องจากมีความจุข้อมูลสูงและสามารถเก็บได้ถาวรแม้จะปิดเครื่องไป ซึ่งการจั ดเก็บนี้จะต้องมีวิธีกาหนดโครงสร้าง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสมกับความต้องการ การ
เข้าถึงและค้นคืนข้อมูลจะอาศัยคีย์ฟีลด์ในการเรียกค้นด้วยเสมอ การจัดโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลอาจจะแบ่งได้เป็น 3
ลักษณะดังนี้
1. โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลาดับ (Sequential File Structure)
เป็นโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลชนิดพื้นฐานที่สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด เนื่องจากมีลักษณะการ
จัดเก็บข้อมูลแบบเรียงลาดับเรคคอร์ดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ การอ่านหรือค้นคืนข้อมูลจะข้ามลาดับไปอ่านตรงตาแหน่ง
ใดๆที่ต้องการโดยตรงไม่ได้ เมื่อต้องการอ่านข้อมูลที่เรคคอร์ดใดๆโปรแกรมจะเริ่มอ่านตั้งแต่เรคคอร์ดแรกไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะพบเรคคอร์ดที่ต้องการ ก็จะเรียกค้นคืนเรคคอร์ดนั้นขึ้นมา
การใช้ข้อมูลเรียงลาดับนี่จึงเหมาะสมกับงานประมวลผลที่มีการอ่านข้อมู ลต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ
ตามลาดับและปริมาณครั้งละมากๆตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ค่าบริการไฟฟ้า น้าประปา ค่าโทรศัพท์หรือค่าบริการ
สาธารณูปโภคอื่นๆที่มีเรคคอร์ดของลูกค้าจานวนมาก เป็นต้น
แฟ้มข้อมูลแบบนี้ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรมขนาดใหญ่ก็จะจัดเก็บอยู่
ในอุปกรณ์
ประเภทเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) ซึ่งมีการเข้าถึงแบบลาดับ (Sequential access) เวลาอ่านข้อมูลก็ต้อง
เป็นไปตามลาดับด้วย คล้ายกับการเก็บข้อมูลเพลงลงบนเทปคาสเซ็ต ซึ่งสมมติว่าในม้วนเทปหนึ่งมีการเก็บเพลงได้
10 เพลง ความยาวเพลงละ 3 นาที ซึ่งหากต้องการค้นหาเพลงใดก็ต้องเริ่มต้นจากเพลงแรกไปเป็นลาดับจนกว่าจะพบ
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2. โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลแบบ สุม่ (Direct/Random File Structure)
เป็นลักษณะของโครงสร้างแฟ้มข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยตรง เมื่อต้องการอ่านค่าเรคคอร์ดใดๆสามารถ
ทาการเลือกหรืออ่านค่านั้นได้ทันที ไม่จาเป็นต้องผ่านเรคคอร์ดแรกๆเหมือนกับแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลาดับ ซึ่งทาให้
การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วกว่า ปกติจะมีการจัดเก็บในสื่อที่มีลักษณะการเข้าถึงได้โดยตรง ประเภทจานแม่เหล็ก เช่น
ดิสเก็ตต์, ฮาร์ดดิสก์หรือ CD-ROM เป็นต้น
3. โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลแบบ ลาดับเชิงดรรชนี (Index Sequential File Structure)
เป็นลักษณะของโครงสร้างแฟ้มข้อมูลที่อาศัยกระบวนการที่เรียกว่า ISAM (Index Sequential
Access Method ) ซึ่งรวมเอาความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มและแบบเรียงตามลาดับเข้าไว้ด้วยกัน การจัด
โครงสร้างแ ฟ้มข้อมูลวิธีนี้ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเรียงกันตามลาดับไว้บนสื่อแบบสุ่ม เช่น ฮาร์ดดิสก์ และการเข้าถึง
ข้อมูลจะทาผ่านแฟ้มข้อมูลลาดับเชิงดรรชนี (Index Sequential File) ซึ่งทาหน้าที่ช่วยชี้และค้นหาข้อมูลที่
ต้องการได้ สามารถทางานได้ยืดหยุ่นกว่าวิธีอื่นๆโดยเฉพาะกับกรณีที่ข้อมูลในการประมวลผลมีจานวนมากๆ
โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบนี้จะมีหลักการทางานคล้ายกับรูปแบบดรรชนีท้ายเล่มหนังสือที่มีการ
จัดเรียงหัวเรื่องแยกไว้เป็นลาดับตามหมวดหมู่อักษรตั้งแต่ A-Z หรือ ก-ฮ เมื่อสนใจหัวเรื่องใดโดยเฉพาะ ผู้อ่าน
สามารถไล่ค้นได้จา กชื่อหัวเรื่องที่พิมพ์เรียงกันไว้เป็นลาดับนั้นเพื่อดูหมายเลขหน้าได้ ซึ่งทาให้ง่ายและสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น
เปรียบเทียบโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแต่ละประเภท
การจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล ควรคานึงถึงความสามารถด้านเวลาในการเข้าถึง (Access
time)ของอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บด้วยเพราะหน่วยเก็บข้อมูลสารองจะเข้าถึงข้อมูลได้ช้ากว่าหน่วยความจาหลักมาก ดังนั้น
การเลือกจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบใดๆก็ตาม ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับความต้องการรวมถึงความถี่ในการ
ปรับปรุงและการดึงข้อมูลเพื่อเรียกใช้ด้วย การจัดการเกี่ยวกับโครงสร้าง ของแฟ้มข้อมูลอาจเปรียบเทียบได้กับการ
เลือกค้นหรืออ่านเนื้อหาข้อมูลในหนังสือที่ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกของผู้ใช้เป็นหลัก หากหนังสือ
จัดเก็บเรียงเป็นชั้นๆตามลาดับ การเลือกอ่านหรือหยิบเอกสารแผ่นใดขึ้นมาก็ต้องหยิบแผ่นแรกๆ (วางบนสุด )ให้ผ่าน
ไปเสียก่ อน จึงจะอ่านแผ่นหรือเนื้อหาส่วนอื่นๆอีกได้ (โครงสร้างแบบเรียงลาดับ )แต่ถ้าต้องการความรวดเร็วและ
หยิบจับสะดวกได้ดีกว่า อาจเลือกวางหนังสือเหล่านั้นโดยไม่ต้องจัดวางเรียงกันเป็นลาดับก็ได้ อยากหยิบหรือเลือกใช้
เล่มไหนก็สุ่มเลือกได้เอง (โครงสร้างแบบสุ่ม) แต่ถงึ แม้จะเลือกได้เร็วก็ตาม การจัดวางแบบนี้อาจทาให้สิ้นเปลืองเนื้อ
ที่โดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นหากยังต้องการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เก็บหรือวางหนังสือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
หยิบจับแบบเรียงลาดับแต่ต้องค้นหาง่ายด้วย (โครงสร้างแบบเรียงลาดับเชิงดรรชนี ) ก็อาจหาแผ่ นดรรชนีมาคั่นไว้ก็
จะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นต้น
ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของโครงสร้างการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ
โครงสร้างแฟ้ม
ข้อดี
ข้อเสีย
สื่อที่ใช้เก็บ
1. แบบเรียงลาดับ
- เสียค่าใช้จ่ายน้อยและใช้ - การทางานเพื่อค้นหา
เทปแม่เหล็ก เช่น เทป
งานได้ง่ายกว่าวิธีอื่นๆ
ข้อมูลจะต้องเริ่มทาตั้งแต่
คาสเซ็ต
- เหมาะกับงานประมวลผล ต้นไฟล์เรียงลาดับไปเรื่อย
ที่มีการอ่านข้อมูลแบบ
จนกว่าจะหาข้อมูลนั้นเจอ
เรียงลาดับและในปริมาณ
ทาให้เสียเวลาค่อนข้างมาก
มาก
- ข้อมูลที่ใช้ต้องมีการจัด
- สื่อที่ใช้เก็บเป็นเทปซึ่งมี
เรียงลาดับก่อนเสมอ
ราคาถูก
- ไม่เหมาะกับงานที่ต้อง
แก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูลเป็น
ประจา เช่นงานธุรกรรม
ออนไลน์
www.darunee.com/mitnew
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โครงสร้างแฟ้ม
2. แบบสุ่ม

ข้อดี
- สามารถทางานได้เร็ว
เพราะมีการเข้าถึงข้อมูล
เรคคอร์ดแบบเร็วมาก
เพราะไม่ต้องเรียงลาดับ
ข้อมูลก่อนเก็บลงไฟล์
- เหมาะสมกับการใช้งาน
ธุรกรรมออนไลน์ หรืองานที่
ต้องการแก้ไข เพิ่ม ลบราก
การเป็นประจา
3. แบบลาดับเชิงดรรชนี - สามารถรองรับการ
ประมวลผลได้ทั้ง 2 แบบคือ
แบบลาดับและแบบสุ่ม
- เหมาะกับงานธุรกรรม
ออนไลน์ ด้วยเช่นเดียวกัน
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ข้อเสีย
- ไม่เหมาะกับงาน
ประมวลผลที่อ่านข้อมูลใน
ปริมาณมาก
- การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ค้นหาข้อมูลจะซับซ้อน
- ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
แบบเรียงลาดับได้

สื่อที่ใช้เก็บ
จานแม่เหล็กเช่น
ดิสเก็ตต์, ฮาร์ดดิสก์หรือ
CD-ROM

- สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการ
จานแม่เหล็ก เช่น
จัดเก็บดรรชนีที่ใช้อ้างอิงถึง ดิสเก็ตต์, ฮาร์ดดิสก์หรือ
ตาแหน่งของข้อมูล
CD-ROM
- การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ค้นหาข้อมูลจะซับซ้อน
- การทางานช้ากว่าแบบสุ่ม
และมีค่าใช้จ่ายสูง

ประเภทของแฟ้มข้อมูล (File type)
นอกจากจะแบ่งแฟ้มข้อมูลตามรูปแบบหรือโครงสร้างการจัดเก็บดังในหัวข้อก่อนนี้แล้ว เรายังอาจแบ่ง
ประเภทของแฟ้มข้อมูลตามลักษณะเนื้อหาของข้อมูลที่เก็บออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ
1. แฟ้มหลัก (Master file)
แฟ้มหลัก เป็นแฟ้มข้อมูลที่มีความถี่ของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่บ่อยมากนัก โดยจะอาศัยข้อมูล
จากแฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงเข้ามาทาให้มีความทันสมัย หรือแก้ไขแฟ้มหลักนั้นโดยทันทีก็ได้ตัวอย่างของแฟ้ม
หลัก เช่น แฟ้มหลักลูกค้าธนาคาร ซึ่งจะเก็บข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัญชี ยอดเงินคงเหลือ
ในบัญชี แฟ้มหลักสินค้า ที่เก็บข้อมูลของสินค้าและยอดขาย หรือ แฟ้มหลักพนักงาน ที่เก็บชื่อ ที่อยู่ และชั่วโมง
ทางาน เป็นต้น
2. แฟ้มรายการเปลีย่ นแปลง (Transaction file)
แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง เป็นแฟ้มข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขของรายการข้อมูลภายใน
ค่อนข้างบ่อยและทาแบบประจาต่อเนื่องหรือเกิดเกิดขึ้นทุกวัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแฟ้มนี้มักจะนาไปใช้สาหรับ
การปรับปรุงแฟ้มหลักนั่นเอง ตัวอย่างเช่น แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้า- ออกงานของพนักงาน (Transaction
file) ซึ่งจะมีรายการบันทึกหรือลงเวลาเกิดขึ้นอยู่เป็นประจาทุกวัน แผนกบุคคลของบริษัทจะมีการรวบรวมข้อมูล
เหล่านี้นาไปปรับปรุงแฟ้มหลักพนักงาน (Master file) เพื่อคิดเวลาการทา งานและจ่ายค่าจ้างให้เมื่อปลายเดือน
หรือแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฝาก-ถอนเงิน (Transaction file) ซึ่งในแต่วันจะมีรายการเหล่านี้เกิดขึ้นค่อนข้าง
บ่อยมาก หากลูกค้ามีการฝากหรือถอนเงิน ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมในครั้งนี้จะเข้าไปปรับปรุงแฟ้ม
หลักลูกค้าธนาคารโดยอัตโนมัติ นั่นก็คือ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีซึ่งอยู่ในแฟ้ม ลูกค้า ธนาคาร (Master file) จะมี
การเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันนั่นเอง
การประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล (File Processing VS Database Systems)
การประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล (File Processing)
แฟ้มข้อมูลต่างๆ เช่น แฟ้มข้อมูลลูกค้า แฟ้มข้อมูลสินค้า แฟ้มข้อมูลพนักงาน สามารถนาเอามา
ประมวลผลเพื่อนาไปใช้งานอื่นๆได้ แต่มีข้อเสียคือทาให้ข้อมูลมีความซ้าซ้อนกัน (data redundancy) โดยเฉพาะใน
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หน่วยงานที่มักจัดเก็บข้อมูลแบบแยกกันไว้ต่างหาก แล ะมีการจัดเก็บข้อมูลกันเอง เช่น แฟ้มข้อมูลลูกค้าของฝ่าย
บัญชีที่เก็บข้อมูลลูกค้าเช่น ชื่อ ที่อยู่ของลูกค้าแต่ละรายไว้อาจไม่ตรงกันกับแฟ้มข้อมูลลูกค้าฝ่ายขาย ซึ่งจัดทาการ
จัดเก็บแยกต่างหากโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลลูกค้าของฝ่ายบัญชีเพราะคิดว่าการจัดการข้อมูลกันเองจะทาให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้ง่ายกว่า เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้กับฝ่ายขาย ข้อมูลที่อยู่ของ
ลูกค้า ซึ่งจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายบัญชีจะยังคงเป็นข้อมูลเดิมซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (ฝ่ายบัญชีไม่ทราบเลยว่า
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น) เพราะต่างฝ่ายต่างก็จัดเก็บแยกกันนั่นเอง จึงอาจส่งผลให้การติดต่อกับลูกค้า เช่น การ
เรียกเก็บเงินหรือวางบิลสินค้ามีปัญหา (อาจมีการจัดส่งใบวางบิลหรือเรียกเก็บเงินผิดที่) นอกจากนั้นแฟ้มข้อมูลต่างๆ
ก็มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย หากจะเรียกใช้ ข้อมูลแล้วอาจจะทาได้ยาก เพราะแต่ละฝ่ายก็จัดเก็บแยกกันไว้เฉพาะเป็น
ของตนเอง การแบ่งปันและเรียกใช้ข้อมูลจึงไม่สะดวกมากนัก
ข้อมูลลูกค้า
(Customer Records)

ข้อมูลพนักงาน
(Employee Records)

ข้อมูลสินค้าคงคลัง
(Inventory Records)

ข้อมูลการขาย
(Sales Records)

ฝ่ายบริการลูกค้า
(Customer Service
Department)

ฝ่ายบุคคล
(Personal Department)

ฝ่ายจัดซื้อ
(Purchasing
Department)

ฝ่ายขาย
(Sales Department)

การประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล (File Processing) ที่จัดเก็บข้อมูลแยกต่างหาก
ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
จากปัญหาของการประมวลผลแฟ้มข้อมูลข้างต้น แนวคิดของการแก้ปัยหาดังกล่าวจะใช้วิธีการ
จัดเก็บรวบรวมแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนามาจัดเรียงรวมกันเสียใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา
และเรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยจัดทาเป็น ระบบฐานข้อมูล นั่นเอง
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ฝ่ายบริการลูกค้า
(Customer Service
Department)

ฝ่ายขาย
(Sales Department)

ฐานข้อมูลกลาง
(Database)

ฝ่ายบุคคล
(Personal Department)

ฝ่ายจัดซื้อ
(Purchasing
Department)

แฟ้มข้อมูลที่นามาเก็บรวมกันให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล (Database)
ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้ทั้งกับเครื่องคอม พิวเตอร์เครื่องเดียว (Stand alone)
เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง สาหรับองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าไว้เฉพาะในคอมพิวเตอร์เครื่องที่
พนักงานบัญชีใช้เพียงเครื่องเดียว หรือจะประยุกต์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย (Server) ผ่านระบบ LAN
หรืออินเตอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ต้องการเป็นหลัก ตัวอย่างของการใช้งานระบบฐานข้อมูลกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บ (web database) สาหรับการเก็บข้อมูลสินค้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลยอดขาย ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน หรือข้อมูลอื่นๆที่ยินยอมให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลเหล่านี้ได้ โดย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
การนาเอาระบบฐานข้อมูลมาใช้งานนั้นจะช่วยให้การทางานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น หากต่างคนต่างเก็บ
ข้อมูลเอง ไม่ได้นามาเก็บรวมกันเป็นฐานข้อมูลกลาง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกได้ เช่น ความซ้าซ้อน
ของการจัดเก็บข้อมูล หรือปัญหาของข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
การนาระบบฐานข้อมูลมาใช้จัดการกับข้อมูลนั้นมีแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานดังนี้
 ลดความซ้าซ้อนกันของข้อมูล (Reduced data redundancy)
 ลดความขัดแย้งของข้อมูล (Reduced data inconsistency)
 การรักษาความคงสภาพของข้อมูล (Improved data integrity)
 ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ (Shared data)
 ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล (Easier access)
 ลดระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน (Reduced development time)
นอกจากนี้ฐ านข้อมูลยังช่วยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบจะสามารถ
กาหนดสิทธิ์ได้ว่าให้ใครหรือผู้ใช้คนใดทาอะไรได้หรือไม่ได้บ้าง เมื่อนาไปใช้ร่วมกับการพัฒนาระบบงานโปรแกรม
ฐานข้อมูล (Database application) ก็จะทาให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้ วย โดยผู้ใช้โปรแกรมในแต่
ละระดับก็สามารถใช้งานได้แตกต่างกัน
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องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นระบบที่มีการนาเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล ค้นหาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการแล้วนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงาน
ของผู้บริหาร โดยอาศัยโปรแกรมเข้ามาช่วยจัดการข้อมูล จากกระบวนการดังกล่าวนี้
จากกระบวนการดังกล่าวนี้ระบบฐานข้อมูลจึงมีองค์ประกอบ 5 ประเภท คือ
1. ฮาร์ดแวร์(Hardware)
2. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการสร้างฐานข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล และ การจัดทา
รายงาน เรียกว่า โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)
3. ข้อมูล (Data)
4. บุคลากร (Peopleware) คือ ผู้ใช้งาน (User) พนักงานปฏิบัติการ (Operator) นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (System Analyst) ผู้เขียนโปรแรมประยุกต์ใช้งาน (Programmer) และผู้บริหารฐานข้อมูล
(Database Administrator : DBA)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เป็นขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อการทางานที่
ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ จึงควรทาเอกสารที่ระบุขั้นตอนการทางานของหน้าที่ต่าง ๆ ในระบบ
ฐานข้อมูล ทั้งขั้นตอนปกติ และขั้นตอนในสภาวะที่ระบบเกิดปัญหา (Failure)
เครื่องมือสาหรับจัดการฐานข้อมูล (DBMS)
โดยปกติในการจัดการฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า ระบบการจัดการฐานข้อมูลหรือ
DBMS (Database Management Systems) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้จัดการฐานข้อมูลนั่นเอง โปรแกรมประเภทนี้
มีการผลิตออกมาหลายระบบด้วยกัน แต่ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันดีคือ ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์หรือ RDBMS (Relational Database Management System) เช่น Oracle, Sybase, Microsoft
SQL Server, Microsoft Access, MySQL เป็นต้น
ลักษณะของ DBMS
ระบบการจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS จะอานวยความสะดวกกับผู้ใช้ คือสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่
จาเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูลในระดับที่ลึกมากเหมือนกับการเขียนโปรแกรมของโปรแกรมเมอร์
ระบบดังกล่าวจะยอมให้ผู้ใช้กาหนดโครงสร้างและดูแลรักษาฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี และยังสามารถควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆตามระดับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนด้วย เราอาจพบเห็ นการใช้งาน DBMS สาหรับการ
จัดการฐานข้อมูลได้ในองค์กรธุรกิจโดยทั่วไป เช่น ระบบข้อมูลลูกค้า ระบบสินค้าคงคลัง ระบบงานลงทะเบียน
ระบบงานธุรกรรมออนไลน์
DBMS เป็นเหมือนตัวกลางที่ยอมให้ผู้ใช้เข้าค้นคืนข้อมูลได้โดยมีเครื่องมือสาคัยคือ ภาษาที่ใช้จัดการกับ
ข้อมูลโดยเฉพาะเรียกว่า ภาษาเรียกค้นข้อมูล หรือ ภาษาคิวรี่ (query language) ซึ่งประกอบด้วยคาสั่งสาหรับ
เรียกใช้ข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล และยังสามารถนาไปใช้ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้าน
ฐานข้อมูล (Database application) ได้เป็นอย่างดี
ภาษาคิวรี่ (Query language)
เป็นภาษาที่ใช้สาหรับสอบถามหรือจัดการฐานข้อมูลใน DBMS โดยภาษาประเภทนี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
คือ ภาษา SQL (Structure Query language ) คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของไอบีเอ็มในทศวรรษที่ 1970 มี
รูปแบบคาสั่งที่คล้ายกับประโยคในภา ษาอังกฤษมาก ซึ่งปัจจุบันองค์กร ANSI (American National Standard
Institute) ได้ประกาศให้ SQL เป็นภาษามาตรฐานสาหรับสาหรับระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(Relational Database Management System หรือ RDBMS) ซึ่งเป็นระบบ DBMS แบบที่ใช้กันแพร่หลายที่สุ ด
ในปัจจุบัน
www.darunee.com/mitnew
E-mail: darunee-jim@windowslive.com

เอกสารวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด

10

ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทุกระบบจะใช้คาสั่งพื้นฐานของภาษา SQL ได้เหมือนกันแต่อาจมี
คาสั่งพิเศษที่แตกต่างกันบ้าง เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตแต่ละรายก็พยายามทีจะพัฒนา RDBMS ของตนเองให้มีลักษณะ
ที่เด่นกว่าระบบอื่นโดยเพิ่มคุณสมบัติที่เกินข้อจากัดของ ANSI ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เข้าไป ตัวอย่างของคาสั่ง
SQL มีดังนี้
คาสั่ง
DELETE
INSERT
SELECT
UPDATE

ผลลัพธ์
ใช้สาหรับลบข้อมูลหรือลบเรคคอร์ดใดๆในฐานข้อมูล
ใช้สาหรับเพิ่มข้อมูลหรือเพิ่มเรคคอร์ดใดๆในฐานข้อมูล
ใช้สาหรับเลือกข้อมูลหรือเลือกเรคคอร์ดใดๆที่ต้องการจากฐานข้อมูล
ใช้สาหรับแก้ไขข้อมูลหรือแก้ไขเรคคอร์ดใดๆในฐานข้อมูล

ความสามารถโดยทัว่ ไปของระบบการจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล
(DBMS)

สร้างฐานข้อมูล

เพิ่ม เปลี่ยนแปลงแก้ไข
และลบข้อมูล

จัดเรียงและค้นหาข้อมูล

สร้างรูปแบบและรายงาน

สร้างฐานข้อมูล (create database)
โดยปกติแล้วผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฐาน ข้อมูล ก่อนจะออกแบบได้ก็อาจมีการเก็บข้อมูลหรือ
ขั้นตอนการทางานของระบบที่จะพัฒนาเสียก่อน โดยต้องมีการสัมภาษณ์หรือวิเคราะห์ค่ารายการต่างๆจากแบบฟอร์ม
เอกสารหรือระบบงานเดิมซึ่งจะทาให้ทราบได้ว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง มีกี่ตารางที่จะจัดเก็บ มีคุณสมบัติของตาราง
เป็นอย่างไร ประกอบด้วยฟีลด์ นอกจากนั้นเพื่อให้ทางานง่ายขึ้นอาจใช้เทคนิคที่เรียกว่า การทา normalization
ซึ่งช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูลและโอกาสที่จะทาให้เกิดความผิดพลาดจากการประมวลผลในฐานข้อมูลมีน้อยลง
ขั้นตอนต่อมาอาจมีการกาหนดความสัมพันธ์ต่างๆของแต่ละตารางที่เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า E-R diagram
(Entity-Relationship diagram) ซึ่งเป็นเครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปผังงาน หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่อยู่
ใน E-R diagram มาสร้างฐานข้อมูลจริงในระบบ DBMS ทั่วไป โดยผ่านเครื่องมือที่อยู่ในโ ปรแกรมซึ่งอาศัยภาษา
SQL อีกทีหนึ่ง
เพิ่ม เปลีย่ นแปลงแก้ไข และลบข้อมูล (add, change and delete data)
ฐานข้อมูลที่จัดสร้างด้วยเครื่องมือของ DBMS นั้นสามารถจะเพิ่มรายการต่างๆเข้าไปได้ตลอดเวลา โดยเข้า
ไปจัดการที่ตัวของ DBMS โดยตรง เช่น การเพิ่ม ข้อมูลของบางเรคคอร์ดที่ตกหล่นในระหว่างการบันทึกข้อมูล
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ตรงกันข้ามเมื่อข้อมูลใดในฐานข้อมูลไม่มีความจาเป็นต้องใช้อีกและอาจทาให้เปลืองเนื้อที่ในการเก็บ เช่น เรคคอร์ด
ของนักศึกษาบางคนที่ลาออกไปแล้ว ก็สามารถลบข้อมูลของนักศึกษารายนี้ออกจากระบบได้ นอกจากนั้นเมื่ อใดก็
ตามที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง เช่น ที่อยู่ลูกค้าเปลี่ยนหรือเบอร์โทรศัพท์ถูกยกเลิก เครื่องมือใน DBMS ก็สามารถช่วย
ให้การแก้ไขค่าเหล่านี้ทาได้โดยง่ายเช่นกัน
จัดเรียงและค้นหาข้อมูล (sort and retrieve data)
DBMS ยังช่วยให้ การเรียกค้นดูข้อมูลง่ายและส ะดวก โดยเราสามารถเตรียมข้อมูลและเลือกได้ว่าจะให้
DBMS จัดเรียงแบบใด เช่นเรียงข้อมูลจากค่าน้อยไปหาค่ามากหรือจะเรียงจากค่ามากไปหาน้อย รวมถึงการเรียกดู
ข้อมูลตามลาดับวัน เวลา เป็นต้น นอกจากนั้นการค้นหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายในฐานข้อมูลนั้น หากผู้ใช้ระบุค่ า
เพียงบางส่วนแล้วส่งคาสั่งผ่านการทางานของ DBMS ก็สามารถเลือกหรือค้นข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย เช่น ข้อมูล
ของชื่อพนักงานที่ขึ้นต้นด้วย ก. ไก่ หรือข้อมูลของสินค้าที่มีราคามากกว่า 5,000 บาท เป็นต้น
สร้างรูปแบบและรายงาน (create form report)
คุณสมบัติของ DBMS ที่นอกเหนือจากการค้นและเรียกดูข้อมูลต่างๆแล้ว ยังสามารถสร้างรูปแบบการ
แสดงผลบนหน้าจอ (form) และพิมพ์ผลลัพธ์รายการออกมาเป็นรายงาน (report) เพื่อให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ
ฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถตรวจสอบ หรือแก้ไขรายการที่มีอยู่นั้นได้โดยง่ายหรือช่วย
ในเรื่องการตัดสินใจของ
ผู้บริหารองค์กรและนาไปวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้
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