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บทคัดย่อ 
ระบบฐานขอ้มูลจ าหน่ายตัว๋รถไฟมีวตัถุประสงคโ์ครงการ ในการศึกษาการใช้งานโปรแกรม 

Microsoft Access 2016 และเพ่ิมความสะดวกให้พนักงานในการท างานมากยิ่งขึ้น ให้การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบเขตเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของรถไฟได้สามารถค านวณ
ค่าใชจ้่ายในการท ารายการของลูกคา้ได ้

ทางคณะผูจ้ดัท าได้มีการใช้โปรแกรม Microsoft Access 2016 ในการสร้างระบบฐานข้อมูล  
ระบบฐานขอ้มูลจ าหน่ายตัว๋รถไฟ มีการลงช่ือเขา้ใชข้องผูใ้ชง้าน สามารถให้พนกังานท าการเขา้สู่ระบบ 
มีการจ าหน่ายตัว๋รถไฟ สามารถค านวณราคาท่ีนั่ง สามารถบนัทึกขอ้มูลการจ าหน่ายตัว๋ในแต่ละรอบ 
สามารถท าการพิมพ์ใบเสร็จการช าระเงินและตัว๋รถไฟได้ มีการท า Form, Table, Report และรูปภาพ
ประกอบระบบฐานขอ้มูลเพ่ือตกแต่งให้สวยงาม ทางคณะผูจ้ดัท าได้ท าการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมทั้ง
ท่านอาจารยไ์ดช่้วยให้ค าแนะน าในบางส่วน จึงท าให้ระบบฐานขอ้มูลน้ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

โครงการน้ีเป็นประโยชน์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีพนกังานจ าหน่ายตัว๋เขา้มาใช้งาน และให้การบนัทึก
ขอ้มูลในการจ าหน่ายตัว๋รถไฟ และมีการตรวจสอบขอ้มูลการจ าหน่ายตัว๋รถไฟ ทางคณะผูจ้ดัท าได้มี
การพฒันาตนเองเกี่ยวกบัการใชโ้ปรแกรม ท่ีใชใ้นการสร้างระบบฐานขอ้มูลให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
  

 โครงการระบบฐานขอ้มูลฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึ้นมาด้วยความตั้งใจและความพยายามเป็นอย่าง
อย่างมากโดยไดร้ับความร่วมมือจากคณะอาจารยท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฉบบัน้ี 

โครงการน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้้วยความกรุณาจากอาจารยพ์รธณา เจือจารย ์สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาหลกัโครงงานและอาจารยธ์นาวุฒิ วิชัย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่
เป็นปรึกษาร่วม ที่สละเวลาแก่ผู ้จัดท า เพื่อให้ค  าแนะน า แนวคิด ตลอดจนตรวจทานแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่มาโดยตลอด จนโครงงานเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ทางคณะผูจ้ดัท า
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ และค าแนะน า
ดี ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการท าโครงงานช้ินน้ี และขอกราบขอบพระคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้กครอง ท่ี
ให้ค  าปรึกษาในเร่ืองราว ๆ รวมทั้งเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอ 
 สุดทา้ยน้ี ขออุทิศความดีท่ีมีในการศึกษาท าโครงงานน้ีแต่ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถ
วิทยพ์ณิชยการ อาจารย ์ บิดา  มารดา รวมทั้งเพ่ือน ปวช.3/9 ที่สนับสนุนให้งานช้ินน้ีออกมาได้ดี
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 การจัดท าโครงการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501  หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคณะผูจ้ดัท าได้จดัท าโครงการประเภท 
ระบบฐานขอ้มูล โดยมีการสร้างระบบฐานขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลงานแก่ผูท้ี่สนใจในการเดินทางโดย
รถไฟ  

ระบบฐานขอ้มูลท่ีทางคณะผูจ้ัดท าได้จดัท านั้น ประกอบด้วยการจ าหน่ายตัว๋รถไฟ โดย
ภายในระบบฐานขอ้มูลมีการจ าหน่ายตัว๋รถไฟ การค านวณ การพิมพใ์บเสร็จ การบนัทึกขอ้มูลการ
จ าหน่ายตั๋วรถไฟ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการจ าหน่ายตั๋วรถไฟ สามารถพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพอนาคตได ้
 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจ้ัดท า ขออภัยไว้ ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ให้พฒันาให้ดีขึ้นไป  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ภูมิหลังและควำมเป็นมำ 
  ฐานขอ้มูลนั้นถูกจดัท าขึ้นเพ่ือเก็บรักษาขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลจะช่วยให้ระบบเก็บรักษา
ขอ้มูลนั้นเป็นระบบระเบียบมีการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลซ่ึงจะให้ผูจ้ดัเก็บท างานไดส้ะดวกและป้อง
การผิดพลาดในการประกอบธุรกิจจะมีข้อมูลต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายยกตวัอย่างเช่น ขอ้มูลลูกค้า
ขอ้มูลการส่ังของ ขอ้มูลพนักงาน ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะตอ้งมีการเก็บรักษาท่ีดี นอกจากนั้นในการ
ตดัสินใจต่าง ๆ จะมีขอ้มูลทีตอ้งใช้ประมวลผล เพื่อประกอบการตดัสินใจเป็นจ านวนมากการน า
ขอ้มูลเหล่าน้ีมาให้นั้นถา้ไม่ไดมี้การจดัระเบียบการเก็บท่ีดีก็ย่อมน ามาใชไ้ดอ้ย่างยากล าบาก 
  ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจองตัว๋รถไฟ ได้มีการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมไป
หลายสถานท่ี โดยมีใชใ้นดา้นการท่ีลูกคา้ตอ้งการจองตัว๋รถไฟเพ่ือความสะดวกสบายในการซ้ือตัว๋
รถไฟธรรมดาทัว่ไป ด้วยวิธีการน้ีสามารถท าได้โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2016 โดยใช้
วิธีการเขียน code บนโปรแกรม Microsoft Access 2016 ทีส่ามารถค านวณค่าตัว๋และเลือกท่ีนัง่ และ
การแก้ไขขอ้มูล รวมถึงการค านวณหรือการเช็ดรายรับของบริษทัต่อปี ระบบธุรการการเงิน เพื่อ
จดัระบบการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
  ดังนั้ นการท่ีสร้างฐานข้อมูลการจองตั๋วขึ้นมานั้ น มีจุดประสงค์เพ่ือตอบสนองความ
สะดวกในการจดัขอ้มูล และจ าหน่ายตัว๋ให้มีประสิทธิภาพในการท างานไดด้ี เพ่ือให้การท างานใน
ส่วนของการจ าหน่ายตัว๋สะดวกมากขึ้นและลดการท างานของพนกังานเพ่ือการอ านวยความสะดวก
ของผูใ้ชผู้จ้  าหน่ายตัว๋   
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อศึกษาการใชง้านโปรแกรม Microsoft Access 2016  
2. เพื่อเพ่ิมความสะดวกให้พนกังานในการท างานมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพของพนกังานท่ีดีมากยิ่งขึ้น 

 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.เก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัเส้นทางการเดินทางของรถไฟ 
2.ค านวณค่าใชจ้่ายในการท ารายการของลูกคา้ 
3.แสดงขอ้มูลของการจองตัว๋แต่ละรอบของการเดินทาง 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.ไดศ้ึกษาในการใชง้านโปรแกรม Microsoft Access 2016 
2.ไดเ้พ่ิมความสะดวกให้พนกังานในการท างานมากยิ่งขึ้น 
3.ไดเ้พ่ิมการท างานที่มีประสิทธิภาพของพนกังานท่ีดีมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

1.5 แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

ตำรำงที่ 1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 1 
มิถุนำยน 62 กรกฎำคม 62 สิงหำคม 62 กันยำยน 62 

ระยะเวลำ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการท าโครงการ
นักศึกษา  ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ้ ATC.01โครงการ 
รอบท่ี 1 (บทที่1+ลงทะเบียน
ออนไลน์)  

                14 มิถุนายน -3 
กรกฎาคม  62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

                5  กรกฎาคม 62 

เสนอหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 6  กรกฎาคม 62 
ประกาศผลหัวขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

                9  กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 2                 18-25 กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 1-17 สิงหาคม 62 

สอบหัวขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                20-24 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 29 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม  
50% 

                10-16 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
60% 

                17-23 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
70% 

                24-30 กนัยายน 62 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 2 
พฤศจิกำยน 62 ธันวำคม 62 มกรำคม 63 กุมภำพันธ์ 63 ระยะเวลำ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งความคืบหน้า 90%                 2 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหน้า 100%                 9 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  7 ธันวาคม 62 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 11 ธันวาคม 62 

ส่งบทท่ี 4                  6-19 มกราคม 63 

ส่งบทท่ี 5                 14-26 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                    1-20 กุมภาพนัธ์ 2563 
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1.6 เคร่ืองมือที่ใช้พัฒนำโปรแกรม 
1. โปรแกรม Microsoft Access 2016 ใชส้ าหรับออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใชส้ าหรับตดั ตกแต่งรูป 
3. โปรแกรม Microsoft word 2016 ใชส้ าหรับพิมพร์ายงาน 

 
1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน  

 
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน รำคำ (บำท) 

1 กระดาษ A4 1 รีม 240 
2 ค่าปร้ิน 1 รีม 400 
3 ค่ารวมเล่ม 1 เล่ม  200 
4 ค่าCD 1 แผ่น 20 

รวมเป็นเงิน 860 

 
ตำรำงที่ 1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 

 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ระบบงานในปัจจุบัน 
 ฐานขอ้มูลนั้นถูกจดัท าขึ้นเพ่ือเก็บรักษาขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลจะช่วยให้ระบบเก็บรักษา
ขอ้มูลนั้นเป็นระบบระเบียบมีการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลซ่ึงจะให้ผูจ้ดัเก็บท างานไดส้ะดวกและป้อง
การผิดพลาดในการประกอบธุรกิจจะมีขอ้มูลต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายยกตวัอย่างเช่น ขอ้มูลลูกค้า
ขอ้มูลการส่ังจอง ขอ้มูลพนักงาน ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งมีการเก็บรักษาท่ีดี นอกจากนั้นในการ
ตดัสินใจต่าง ๆ จะมีขอ้มูลทีตอ้งใช้ประมวลผล เพื่อประกอบการตดัสินใจเป็นจ านวนมากการน า
ขอ้มูลเหล่าน้ีมาให้นั้นถา้ไม่ไดมี้การจดัระเบียบการเก็บท่ีดีก็ย่อมน าขอ้มูลออกมาใชไ้ดย้าก 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี ผูค้นส่วนใหญ่มกัจะขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปในที่ต่าง ซ่ึงรถไฟก็เป็น
ท่ีนิยมมากในปัจจุบนัส าหรับกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวยัแต่โดยส่วนมากการจองตัว๋รถไฟก็จะต้อง
เดินทางไปจองท่ีสถานีรถไฟเลยซ่ึงเสียเวลาในการเดินทางไปและอาจไม่ทนัรอบที่รถไฟมา ในยุค
ปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารมีความสะดวกสบายมากจึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ในอีก
แบบหน่ึงของสถานีรถไฟ ซ่ึงท าให้การท างานของพนกังานมีมากขึ้นและไม่ท าให้เสียเวลาเมื่อรู้ว่า
รถไฟรอบท่ีตนเองจะไปอาจหมดรอบแลว้ 
 
2.2 ปัญหาระบบงานในปัจจุบัน 
 1.การพฒันาโปรแกรมยงัซับซ้อนและไม่ง่ายต่อการใชง้าน 
 2.การจดัเก็บขอ้มูลยงัไม่เป็นระบบ 
 3.ไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลที่มีอยู่มาใชใ้นการสร้างฐานขอ้มูลได ้
 4.ยงัมีความเขา้ใจในโปรแกรมท่ีนอ้ยเกินไป 
 
 
 
 
 
 



 

6 

2.3 ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรม 

โปรแกรม Microsoft Access  
 เป็นโปรแกรมในการจดัการระบบฐานขอ้มูล (Database Management System) ที่สามารถ
จัดเก็บข้อมูลจ านวนมาก ๆ เข้ามาและยงัสามารถพัฒนาแบบฟอร์ม (Form) และสร้างรายงาน 
(Report) ไดอี้กดว้ย โดยสามารถใชพ้ฒันาระบบงานง่ายๆ จนถึงซับซ้อน ได ้และยงัสามารถใช้งาน
พร้อมกันหลายๆ คนได้  สามารถเก็บขอ้มูลไวใ้นคอมพิวเตอร์ หรือจะประกาศไปยงัเว็บ เพื่อให้
บุคคลอ่ืนสามารถใช้ฐานข้อมูลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของเราได้ จัดว่าเป็นโปรแกรมจัดการ
ทางด้านฐานขอ้มูลขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และใช้งานง่ายท่ีสุดก็ว่าได ้โปรแกรมน้ีถูก
พฒันาขึ้นมาโดย บริษทั Microsoft ซ่ึงเป็นบริษทัยกัษใ์หญ่ในวงการ Computer Software ของโลก 
 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของ Microsoft Access  
Object Table   

ท าหนา้ท่ีจดัเก็บขอ้มูลแต่ทั้งน้ีตอ้งมีการออกแบบฐานขอ้มูลเพ่ือดูว่าขอ้มูลจะตอ้งจดัเก็บใน
ตารางใดบา้งรวมถึงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตาราง   ซ่ึงมีเป้าหมายหลกั ๆ  เพ่ือลดความซ ้ าซ้อน
ของขอ้มูลให้มากที่สุด 

 

 
รูปที่ 2.1  Object Table 
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Object Query   
มีหน้าที่สืบคน้ขอ้มูล เช่น จากรูปตวัอย่าง ตอ้งการรายช่ือผูต้ิดต่อที่อยู่เมือง Chicago และ

อายุอย่างนอ้ย 40 ปีจึงมีการ Criteria ดงัรูป   นัน่หมายถึงว่า เราจ าเป็นตอ้งรู้จกัการใชฟั้งก์ชนัเพื่อท า
ให้เราสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ 

 

 
รูปที่ 2.2  Object Query 

 
Object Form   

มีหน้าที่เป็น User Interface หรือเป็นส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้เพื่อจะใช้ดึงขอ้มูลจาก Table หรือ 
Query มาแสดงรวมถึงสามารถ ป้อน หรือ แกไ้ขขอ้มูลไดด้ว้ย  ทั้งน้ีเราใชฟ้อร์มเพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลได้ 
แต่ขอ้มูลท่ีกล่าวถึงนั้น จะถูกจดัเก็บไวท่ี้ Table 

 

 
รูปที่ 2.3 Object Form 
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Object Report   
มีหนา้ท่ีแสดงขอ้มูลเท่านั้นทั้งน้ีเน่ืองจาก ท่ี Query และ ที่ Table ไม่สามารถจดัรูปแบบได้

ตามตอ้งการได ้
 

 
 

รูปที่ 2.4  Object Report 
 

Object Macro  
เป็นชุดค าส่ังท่ีมี Actionเป็นชุดค าส่ัง Action ที่ ท าหน้าที่ช่วยท าให้ Form มีความอตัโนมตัิ

มากยิ่งขึ้นตวัอย่างจากรูปภาพ ส่ังให้เปิด Form Customers Form แลว้ส่ังให้ไปท่ี New Record 
 

 
รูปที่ 2.5 Object Macro 
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Object Module   
มีหน้าที่ส าหรับใช้เขียน Codeด้วยโครงสร้างภาษา Visual Basic เพื่อใช้พฒันาฟอร์มให้มี

ความอตัโนมตัิยิ่งขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 2.6 Object Module 
 

ประโยชน์ของ Microsoft Access 
        Microsoft Access ถูกน าไปใชง้านในระบบฐานขอ้มูลไดใ้นหลากหลายธุรกิจ รองรับการ
ท างานพร้อม ๆ กนั (Concurrent Usage) รองรับการพฒันาปรับแต่ง และน าไปใชก้บัระบบอ่ืน ๆ ได ้
สามารถ Import/Export Data ไปยงัระบบต่าง ๆ เช่น Excel, SQL Server, Text File เป็นตน้ 
 
ลักษณะงานเหมาะกับ Microsoft Access 

1. งานดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Management) 
2. งานระบบ เช่า / ยืม-คนื สินคา้ (Rental System) 
3. งานติดตามใบส่ังซ้ือ (Order Tracking) 
4. งานระบบ ซ้ือ/ขาย สินคา้ (Order and Purchase System) 
5. งานติดตามงานในองคก์ร (Task Tracking) 
6. งานบนัทึกสินคา้คงคลงั และจดัการสินทรัพย ์(Inventory and Asset Tracking) 
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ทั้งน้ีตอ้งมีการออกแบบฐานขอ้มูลเพ่ือดูว่าขอ้มูลจะตอ้งจดัเก็บในตารางใดบา้ง รวมถึง
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตาราง  ซ่ึงมีเป้าหมายหลกั ๆ เพ่ือลดความซ ้าซ้อนของขอ้มูลให้มากท่ีสุด 

 
ข้อจ ากดัของ Microsoft Access 

เน่ืองจากว่า Microsoft Access เป็นระบบฐานขอ้มูลในรูปแบบที่เป็นไฟล ์ซ่ึงจะมีนามสกุล 
.accdb หรือ .mdb (ในเวอร์ชนั 2003) 

1. การใชง้านหลายคนจ าเป็นจะตอ้งแชร์ขอ้มูล (Sharing) ซ่ึงจะตอ้งก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึง
ให้เหมาะสม 

2. รองรับขนาดไฟลสู์งสุด คือ 2 GB. 
3. หากไฟลเ์สีย อาจจะท าให้ทุกเคร่ืองใชง้านไม่ได ้ดงันั้นจ าเป็นตอ้ง Backup และดูแลรักษาให้

ถูกวิธี 
 
โปรแกรม Adobe Photoshop  

Photoshop  เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชส้ าหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก 
ได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านส่ิงพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมลัติมีเดีย อีกทั้งยงั
สามารถretouching ตกแต่งภาพและสร้างภาพ ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมสูงมากในขณะน้ี เราสามารถน า
โปรแกรมPhotoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กบัภาพและตวัหนงัสือ การท าภาพขาว
ด าและการท าภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การน าภาพต่าง ๆ มารวมกนั การRetouch ตกแต่งภาพ เป็นตน้ 
นอกจากน้ีแล้ว โปรแกรมPhotoshop ยังเป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพ
โดยเฉพาะนกัออกแบบในทุกวงการย่อมรู้จกัโปรแกรมตวัน้ีดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรม
ท่ีมีเคร่ืองมือมากมายเพ่ือสนับสนุนการสร้างงานประเภทส่ิงพิมพ์ งานวิดีทศัน์ งานน าเสนอ งาน
มัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshopจะ
ประกอบด้วยโปรแกรมสองตัวได้แก่ Photoshop และ Image Ready การที่จะใช้งานโปรแกรม 
Photoshopคุณต้องมีเคร่ืองที่มีความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล และมี
หน่วยความจ าท่ีเพียงพอ 
 
ประโยชน์ของโปรแกรม Adobe Photoshop 
 1. งานตกแต่งภาพถ่าย เป็นการตกแต่งภาพถ่ายเก่า ๆ ให้คมชดัเหมือนใหม่ หรือท าการ
แกไ้ขรูปถ่ายท่ีมืดไป สว่างไป มีเงาด าให้ภาพมีสีสันสดใสสมจริง นอกจากนั้นยงัสร้างภาพลอ้เลียน 
เช่น เอาใบหนา้ของคนหน่ึงไปวางไวบ้นตวัคนอีกคนหน่ึง น าภาพบุคคลไปวางบนฉากหลงัอ่ืน 
 2. งานส่ิงพิมพ ์ไม่ว่าจะเป็นหนงัสือ นิตยสาร โฆษณา เรียกไดว้่าเกือบทุกงานที่ตอ้งใชรู้ป 
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สามารถใช ้Photoshop รังสรรคภ์าพให้เป็นไปตามไอเดียทีเ่ราวางไวไ้ด ้
 3. งานเวบ็ไซด์บนอินเตอร์เนต็ ใชส้ร้างภาพเพื่อตกแต่งเวบ็ไซด์ไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราว ปุ่ม
ตอบโต ้แถบหัวเร่ือง ตลอดจนภาพประกอบต่าง ๆ นอกจากนั้นยงัสมารถออกแบบหนา้เวบ็ไซดไ์ด้
 4. งานออกแบบทางกราฟิก ใช ้Photoshop ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ การออกแบบปก
หนงัสือและผลิตภณัฑ ์การออกแบบการ์ดอวยพร เป็นตน้ 
 5. สร้างภาพวาด  เหมือนจิตกรสร้างภาพจากผืนผา้ใบเปล่า ๆ จนเป็นงานศิลปะขึ้นมา 
 
ลักษณะงานที่เหมาะสมกับโปรแกรม Adobe Photoshop 

งานที่เหมาะสมกับการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6 มีหลากหลายมา แล้วแต่ความ
ตอ้งการของผูอ้อกแบบเช่น งานรีทชัภาพ งานอาร์ทเวิร์ค งานโปสเตอร์ โปรชวัร์ แบนเนอร์ เป็นตน้ 

 
ข้อดขีองโปรแกรม Adobe Photoshop 
 1. มีความยืดหยุน่ของเคร่ืองมือในการท างานมาก 
 2. มีเคร่ืองมือ รวมถึง Filter ต่าง ๆ มากมายให้เลือกใช ้
 3. มีเคร่ืองมือส าหรับเปิดไฟล ์RAW (Adobe RAW) ซ่ึงนกัถ่ายภาพมืออาชีพใชก้นั และมี
รายละเอียดที่ครบถว้น 
 4. สามารถปรับ Profile สี ให้เขา้กนัดว้ย รวมถึงมี Adobe RGB ที่เป็นสากลทัว่โลกใชก้นั 
 5. สามารถใชง้านแบบ Layer ได ้
 6. สามารถใช ้Plug-in เสริม รวมกบั โปรแกรมอ่ืนได ้
 7. สามารถใชง้านร่วมกบัหลายโปรแกรมจากค่าย Adobe ได ้เช่น Premiere, Illustrator 
 8. สามารถเปิดภาพ และเซฟไฟล ์ไดห้ลายนามสกุล 
 9. สามารถ Slice ภาพ ออกเป็นภาพย่อย ๆ และเซฟเป็นเวบ็ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งใช้
โปรแกรมอ่ืน ๆ ช่วยท า 
 10. รองรับ WIA จากสแกนเนอร์ สามารถ ส่ังแสกน จาก Diver สแกนเนอร์ และ Import 
ภายในโปรแกรมเลย 
 
ข้อเสียของโปรแกรม Adobe Photoshop 
 1. มีราคาแพง 
 2. กินทรัพยากรเคร่ืองสูง 
 3. ยงัคงมีปัญหาสระลอย ในภาษาไทย(ไม่รู้ CS3 แกแ้ลว้หรือยงั) 
 4. บงัคบัลง Adobe Bridge ซ่ึงคนที่ไม่ใช่ Photograph คงไม่ไดใ้ชแ้น่ ๆ  
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โปรแกรม Microsoft Word  
 โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซ่ึงเป็นโปรแกรมประมวลผลค าแบบพิเศษ ช่วยให้สร้าง
เอกสารแบบมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั เช่น เหมาะกบังานดา้นการพิมพเ์อกสารทุก
ชนิด สามารถพิมพ์เอกสารออกมาเป็นชุด ๆ  ซ่ึงเอกสารอาจเป็นจดหมาย บนัทึกขอ้ความ  รายงาน 
บทความ ประวตัิย่อ และยงัสามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงความถูกตอ้งในการพิมพ์
เอกสารไดอ้ย่างง่ายดาย สามารถตรวจสอบ สะกดค า และหลกัไวยากรณ์ เพ่ิมตาราง เพ่ิมกราฟิก ใน
เอกสารได้อย่างง่ายดาย หรือเพ่ิมเติมขอ้มูลได้ตลอดเวลา สามารถใช้ลกัษณะของการจดัพิมพด์ว้ย
คอม พิ ว เ ตอ ร์แบบตั้ ง โต๊ ะ  (Desktop Publishing)  เ พื่ อสร้ า ง โบชั ว ร์  (Brochures)  ด้ าน ส่ือ
โฆษณา (Advertisements) และจดหมายข่าว (Newsletters) ได้ด้วยโปรแกรมประมวลผลค า (word 
Processor) 
 
ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word 

1. มีระบบอัตโนมัติต่าง ๆ  ท่ีช่วยในการท างานสะดวกขึ้น เช่น การตรวจค าสะกด การ
ตรวจสอบไวยากรณ์ การใส่ขอ้ความอตัโนมตัิ เป็นตน้ 

2. สามารถใช ้Word สร้างตารางท่ีสลบัซับซ้อนย่างไรก็ได ้
3. สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถก าหนดให้ผูว้ิเศษ (Wizard) ใน 

Word สร้างแบบฟอร์มของจดหมายไดห้ลายรูปแบบตามตอ้งการ 
4. ตกแต่งเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถตกแต่งเอกสารหรือเพื่อความสะดวกจะให้ 

Word ตกแต่งให้ก็ได ้โดยที่สามารถเป็นผูก้  าหนดรูปแบบของเอกสารเอง 
5. สามารถแทรกรูปภาพ กราฟ หรือผงัองคก์รลงในเอกสารได้ 
6. เป็นโปรแกรมท่ีท างานบนวินโดว ์ดงัคุณสมบตัิต่าง ๆ ของวินโดวจ์ะมีอยู่ใน Word ดว้ย 

เช่น สามารถย่อขยายขนาดหนา้ต่างได ้สามารถเรียกใชรู้ปแบบอกัษรที่มีอยู่มากมายในวินโดวไ์ด ้
7. ความสามารถในการเช่ือมต่อกับโปรแกรมอ่ืน ๆ ในชุดโปรแกรม Microsoft Office 

สามารถโอนยา้ยขอ้มูลต่าง ๆ ระหว่างโปรแกรมได ้เช่น สามารถดึงขอ้มูลใน Excel มาใส่ใน Word 
ได ้

8. อยากทราบอะไรเกี่ยวกบั Word ถามผูช้่วยเหลือที่มีช่ือว่า " Office Assistance" ตลอดเวลา
ขณะที่ใชง้าน Word 

9. สร้างเอกสารให้ใชง้านในอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างง่าย ๆ 
10.  จากท่ีกล่าวมาน้ี เป็นเพียงความสามารถบางส่วนของ Microsoft Word เท่านั้ น 

รายละเอียดอ่ืน ๆ จะขอกล่าวถึงในภายหลงั 
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ข้อดขีองโปรแกรม Microsoft Word 
 1. สามารถออกแบบงานเอกสารไดอ้ย่างง่าย 
 2. มีรูปแบบให้เลือกมากมาย 
 3. สามารถใส่สูตรและฟังก์ชนั ต่าง ๆ ได ้
 4. จดัแต่งและแทรกรูปได ้
 5. เพ่ิมเติมไฟร้อนไดง่้าย 
 
ข้อเสียของโปรแกรม Microsoft Word 
 1. อาจหาอุปกรณ์บางอย่างไม่เจอเพราะมี ฟังก์ชนัการใชง้านมาก 
 2. เป็นสินคา้มีลิขสิทธ์ิ 
 3. ไม่สามารถจดัเก็บเป็นรูปแบบของ PDF ได ้
 4. ไม่สามารถเปิดในเวอร์ชนัที่ต ่ากว่าได ้นอกจากการจดัเกบ็เป็นเวอร์ชนัที่ต ่ากว่าท าให้เสีย
คุณสมบตัิบางอย่างไป 
 5.ไม่สามรถน ามาใชใ้นการท าธุรกิจไดห้ากไม่ใช่เวอร์ชนัลิขสิทธ์ิ 
 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
 ระบบฐานขอ้มูล (Database System) คือ ระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกนัเขา้ไว้
ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้มท่ีมีขอ้มูล เกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่าน้ี ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ซอฟตแ์วร์ที่เปรียบเสมือนส่ือกลางระหว่างผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มลู 
เรียกว่า ระบบจดัการฐานขอ้มูล หรือ DBMS (data base management system) มีหน้าที่ช่วยให้ผูใ้ช้
เขา้ถึงขอ้มูลไดง้่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชอ้าจเป็นการสร้างฐานขอ้มูล 
การแก้ไขฐานขอ้มูล หรือการตั้งค  าถามเพ่ือให้ได้ขอ้มูลมา โดยผูใ้ช้ไม่จ าเป็นตอ้งรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานขอ้มูลส่วนประกอบแฟ้มขอ้มูล (File) ระเบียน (Record) และ 
เขตข้อมูล (Field) และถูกจัดการด้วยระบบเดียวกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเขา้ไปดึงขอ้มูลที่
ตอ้งการได ้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจเปรียบฐานขอ้มูลเสมือนเป็น electronic filing system 

การจดัการฐานขอ้มูลเร่ิมตน้จากการท่ีองค์การบริหารการบินและอวกาศสหรัฐอเมริกา 
หรือนาซาได้ว่าจ้างบริษทัไอบีเอ็ม (IBM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ออกแบบระบบเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจดวงจนัทร์ในโครงการอะพอลโล (โครงการอะพอลโลเป็นโครงการ
ส ารวจอวกาศอย่างจริงจงั และมีการส่งมนุษยข์ึ้นบนดวงจนัทร์ได้ส าเร็จดว้ยยานอะพอลโล 11) ได้
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พัฒนาระบบการดูแลขอ้มูลเรียกว่าระบบ GUAM ( Generalized Upgrade Access Method) ซ่ึงถือ
เป็นต้นก าเนิดของระบบการจดัการฐานขอ้มูลต่อมาบริษทั ไอบีเอ็ม ได้พัฒนาระบบการจดัการ
ฐานขอ้มูลขึ้นมาใหม่เพ่ือให้ใช้งานกับธุรกิจทัว่ ๆ ไปได้ เรียกว่า DL/I (Data Language/I ) จนใน
ที่สุดก็ไดก้ลายมาเป็นระบบ IMS ( Information Management System)  
 ในช่วงปี พ.ศ. 2525 มีการน าระบบฐานขอ้มูลเขา้มาใชก้บัคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่  ไดม้ีการ
คิดค้นและผลิตซอฟต์แวร์เกี่ยวกับฐานข้อมูลออกมามากมาย การเจริญเติบโตของการจัดการ
ฐานขอ้มูลรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์และมีการพฒันามาจนถึงทุกวนัน้ี
ปัจจุบนัไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไปโดยท่ีผูใ้ช้
ไม่ตอ้งเขียนโปรแกรมเอง เพียงแต่เรียนรู้ค  าส่ังการเรียกใช้ขอ้มูลหรือการจดัการขอ้มูล เช่น การ
ป้อนขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูล การแกไ้ขและเปล่ียนแปลงขอ้มูล เป็นตน้ 
 ในอดีตยุคท่ีมีไมโครคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นแรกๆ โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านการจดัการ
ฐานขอ้มูลที่นิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย คือ Personal Filling System) ต่อมาไดม้ีโปรแกรมฐานขอ้มูล
เ พ่ิ มขึ้ นหลา ย โปร แก รม  เ ช่ น  Datastar DB Master และ  dBASE II เ ป็ นต้น โดย เฉ พ า ะ
โปรแกรม dBASE II ได้รับความนิยมมาก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 ผูผ้ลิตได้สร้าง dBASE III 
Plus ออกมาซ่ึงสามารถจดัการฐานขอ้มูลแบบสัมพนัธ์ (relational) เช่ือมโยงแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั คน้หา และน ามาสร้างเป็นรายงานตามความตอ้งการได้สะดวก รวดเร็ว ต่อมาไดม้ีการสร้าง 
โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป เ กี่ ย ว กั บ ฐ า น ข้ อ มู ล อ อ ก ม า  เ ช่ น  FoxBASE, FoxPro, Microsoft 
Access และ Oracle เป็นตน้ 

ฐานขอ้มูล หมายถึง ท่ีเก็บขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลเหล่านั้น (A collection of 
data and relationships) โดยปกติแลว้ในเร่ืองของฐานขอ้มูลมกัจะเกี่ยวขอ้งกบั logical file มากกว่า 
physical fileโดยเฉพาะการออกแบบฐานข้อมูลจะเป็นการออกแบบในส่วนของ logical file ถ้า
กล่าวถึง logical file จะเป็นมุมมองของผูใ้ชห้รือ application program แต่ถา้กล่าวถึง physical file จะ
เป็นมุมมองของ system หรือ operating system การเกี่ยวขอ้งกันระหว่าง physical file กับ logical 
file นั้นก็คือ สามารถใช้ physical file มาสร้าง logical file ได้ ส าหรับการเปล่ียน logical file เป็น 
physical file นั้น ในระดับไฟล์ธรรมดาจะใช้ Operating system แต่ถ้าเป็นฐานข้อมูลจะใช้ระบบ
จดัการฐานขอ้มูลเป็นตวัเปล่ียน (map) และน าเสนอโครงสร้างขอ้มูลให้กับ application หรือผูใ้ช้ 
เช่น ถา้เราใชฐ้านขอ้มูลแบบ relational model โครงสร้างท่ีเห็นจะเป็นตาราง (relation) แต่ฐานขอ้มูล
ที่มีโครงสร้างแบบ hierarchical model หรือ network model นั้น application หรือผูใ้ช้จะมองเห็น
เป็น tree และ link list ตามล าดับ  ระบบฐานข้อมูลจะมีลักษณะคล้ายการน าแฟ้มข้อมูล ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัมาจดัเก็บไวด้้วยกนั แต่ลกัษณะโครงสร้างการจดัเก็บ รวมทั้งวิธีการใชง้านขอ้มูล
ของฐานขอ้มูล จะมีความแตกต่างออกไปจากแฟ้มขอ้มูล ซ่ึงการใช้งานระบบฐานขอ้มูลจะตอ้งมี
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โปรแกรมที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลและเป็นตวักลางระหว่าง ผูใ้ช้กับฐานขอ้มูล ที่
เรียกว่า “ Database Management System (DBMS) ” หรือระบบจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงผูใ้ช้จะตอ้งใช้
งานฐานขอ้มูล ผ่านทางระบบจดัการฐานขอ้มูลน้ีเท่านั้น  
 
วิวัฒนาการของฐานข้อมูล 

ฐานขอ้มูล ถูกพฒันาขึ้นมาตั้งแต่ปี 1960 เร่ิมตน้จาก hierarchical และ network databases 
จนมาถึงปี 1980 มีการน าเอา object-oriented-databases (OODBMS) มาใช้งาน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของ
ระบบ relation database ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันน้ีในอีกมุมหน่ึง เราสามารถจัดแบ่งประเภทของ 
database ตามรูปแบบของชนิดขอ้มูลได้ เช่น ตวัเลข ,ตวัอกัษร หรือ รูปภาพ บางครั้ งก็อาจจะแบ่ง
ตามความนิยมของ relational database เช่น  distributed database, cloud database หรือ NoSQL 
database. 
 
Relational database 

Relational database ถูกคดิคน้ขึ้นโดย E.F. Codd (IBM)ในปี 1970 เร่ิมตน้สร้างขึ้นมาจาก
กลุ่มของ table ท่ีมีขอ้มูลภายในโดยแบ่งออกเป็นตามประเภทท่ีตั้งไว ้แต่ละ table จะมีอย่างนอ้ย 1 
ชนิดของแต่ละ column และแต่ละ row จะมีขอ้มูลตามท่ีชนิดที่ column ไดก้ าหนดไว ้Standard 
Query Language (SQL) เป็นมาตราฐานที่ผูใ้ชง้าน และ ระบบอ่ืน ๆ ไวเ้ช่ือมต่อกบั relational 
database ซ่ึงง่ายต่อการเพ่ิมขอ้มูลเขา้ไป โดยไม่กระทบต่อโปรแกรมอ่ืนท่ีใชง้านร่วมกนัอยู ่

 

 
 

รูปที่ 2.7 Relational database 
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Distributed database 
Distributed database เ ป็น  ฐานข้อมูลที่ ถูก เก็บกระจายออกไปหลายๆที่  โดยอาศัย

กระบวนการแจกจ่าย และ ส ารองขอ้มูล ผ่านทางระบบ network ซ่ึงมีอยู่ดว้ยกนั 2 แบบคือ 
1. homogeneous – ระบบทั้งหมดทุกท่ีตอ้งเป็น OS และ database ชนิดเดียวกนั 
2. heterogeneous – ระบบท่ีงหมดจะเหมือนหรือต่างกนัก็ไดใ้นแต่ละที ่
 

 
 

รูปที่ 2.8  Distributed database 
 

Cloud database  
Cloud database เป็นฐานขอ้มูลแบบใหม่ ท่ีถูกปรับปรุงและสร้างขึ้นบนระบบ virtualized 

แบบเดียวกบั hybrid cloud, public cloud หรือ private cloud โดยเราสามารถขยายขนาดเพ่ิมขึ้น หรือ 
ปรับแต่ง resource ไดต้ลอดเวลา ขึ้นอยู่กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 

 
รูปที่ 2.9  Cloud database 
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NoSQL database 
NoSQL database ถูกใช้ในรูปแบบ ที่เป็นการกระจายของข้อมูล จึงมีประสิทธ์ิภาพสูง

ส าหรับขอ้มูลขนาดใหญ่ (big data) เพราะ relational database ไม่ถูกออกมาให้รอบรับขอ้มูลขนาด
ใหญ่ จึงนิยมใชก้บัการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ที่ไม่ค่อยมีรูปแบบตายตวั 

 

 
 

รูปที่ 2.10  NoSQL database 
 
องค์ประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมลู 
 ระบบการจดัการฐานขอ้มูลประกอบดว้ยส่วนส าคญัหลกัๆ 5 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ 
ขอ้มูล กระบวนการท างาน  และบุคลากร ดงัรายละเอียดตอ่ไปน้ี 
 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเก็บขอ้มูลและ
ประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงอาจประกอบดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หน่ึงเคร่ืองขึ้นไป หน่วยเก็บขอ้มูล
ส ารอง หน่วยน าเขา้ขอ้มูล และหน่วยแสดงผลขอ้มูล นอกจากน้ียงัตอ้งมีอุปกรณก์ารส่ือสารเพ่ือ
เช่ือมโยงอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์หลายๆเคร่ืองให้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้เป็นตน้ โดย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะใชเ้ป็นอุปกรณ์ส าหรับประมวลผลขอ้มูลในฐานขอ้มูลนั้น สามารถเป็นได้
ตั้งแต่เคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ซ่ึงถา้เป็นเคร่ือง
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือมินิคอมพิวเตอร์ จะสามารถใชต้อ่กบัเทอร์มินลัหลายเคร่ือง เพื่อให้
ผูใ้ชง้านฐานขอ้มูลหลายคน สามารถดึงขอ้มูลหรือปรับปรุงขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลเดียวกนัพร้อม
กนัได ้ซ่ึงเป็นลกัษณะของการท างานแบบมลัติยูสเซอร์ (multi user) ส่วนการประมวลผลฐานขอ้มูล
ในเคร่ืองระดบัไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถท าการประมวลผลได ้2 แบบ แบบแรกเป็นการ
ประมวลผลฐานขอ้มูลในเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว โดยมีผูใ้ชง้านไดเ้พียงคนเดียว
เท่านั้น (single user) ที่สามารถดึงขอ้มูลหรือปรับปรุงขอ้มลูภายในฐานขอ้มูลได ้ส าหรับแบบที่สอง
จะเป็นการน าไมโครคอมพิวเตอร์หลายตวัมาเช่ือมต่อกนัในลกัษณะของเครือข่ายระยะใกล ้(Local 
Area Network : LAN) ซ่ึงเป็นรูปแบบของระบบเครือข่ายแบบลูกข่าย / แม่ข่าย (client / server 
network) โดยจะมกีารเก็บฐานขอ้มูลอยู่ที่เคร่ืองแม่ข่าย (server) การประมวลผลต่าง ๆ จะกระท าท่ี
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เคร่ืองแม่ข่าย ส าหรับเคร่ืองลูกข่าย (client) จะมีหนา้ท่ีดึงขอ้มูลหรือส่งขอ้มูลเขา้มาปรับปรุงใน
เคร่ืองแม่ข่าย หรือคอยรับผลลพัธ์จากการประมวลผลของเคร่ืองแม่ข่าย ดงันั้นการประมวลผลแบบ
น้ีจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูใ้ชง้านหลายคนสามารถใชง้านฐานขอ้มูลร่วมกนัได ้ ระบบฐานขอ้มูลที่
มีประสิทธิภาพดีตอ้งอาศยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง คือสามารถเก็บขอ้มูลไดจ้ านวน
มากและประมวลผลไดอ้ย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการท างานจากผูใ้ชห้ลายคน ที่อาจมกีารอ่านขอ้มูล
หรือปรับปรุงขอ้มูลพร้อมกนัในเวลาเดียวกนัได ้
 2. ซอฟตแ์วร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมท่ีใชใ้นระบบการจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงมีการ
พฒันาเพื่อใชง้านไดก้บัเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์จนถึงเคร่ืองเมนเฟรม ซ่ึงโปรแกรมแต่ละตวัจะมี
คุณสมบตัิการท างานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรม จะตอ้งพิจารณาจาก
คุณสมบตัิของโปรแกรมแต่ละตวัว่ามีความสามารถท างานในส่ิงท่ีเราตอ้งการไดห้รือไม่ อีกทั้งเร่ือง
ราคาก็เป็นเร่ืองส าคญั เน่ืองจากราคาของโปรแกรมแต่ละตวัจะไม่เท่ากนั โปรแกรมท่ีมี
ความสามารถสูงก็จะมีราคาแพงมากขึ้น นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาว่าสามารถใชร่้วมกบัฮาร์ดแวร์ 
และซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบตัิการที่เรามีอยู่ไดห้รือไม่ ซ่ึงโปรแกรมท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล 
ไดแ้ก่ Microsoft Access, Oracle, Informix, dBase, FoxPro, และ Paradox  เป็นตน้ โดยโปรแกรมท่ี
เหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ฝึกหัดสร้างฐานขอ้มูล คือ Microsoft Access เน่ืองจากเป็นโปรแกรม
ใน Microsoft Office ตวัหน่ึง ซ่ึงจะมีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่แลว้ และการใชง้านก็ไม่ยากจน
เกินไป แต่ผูใ้ชง้านตอ้งมีพ้ืนฐานในการออกแบบฐานขอ้มูลมาก่อน 
 3. ขอ้มูล (Data) ระบบการจดัการฐานขอ้มูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรประกอบดว้ย
ขอ้มูลท่ีมีคุณสมบตัิขั้นพ้ืนฐานดงัน้ี 
 3.1 มีความถูกตอ้ง หากมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ขอ้มูลเหล่านั้นเช่ือถือไม่ไดจ้ะท าให้
เกิดผลเสียอย่างมาก ผูใ้ชจ้ะไม่กลา้อา้งอิงหรือน าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้การตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารขาดความแม่นย  า และอาจมีโอกาสผิดพลาดได ้โครงสร้างขอ้มูลที่ออกแบบตอ้งค านึงถึง
กรรมวิธีการด าเนินงานเพื่อให้ไดค้วามถูกตอ้งแม่นย  ามากที่สุด โดยปกติความผดิพลาดของ
สารสนเทศส่วนใหญ่ มาจากขอ้มูลที่ไม่มีความถูกตอ้งซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเคร่ืองจกัร การ
ออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูลจึงตอ้งค านึงถึงในเร่ืองน้ีดว้ย 
 3.2 มีความรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั การไดม้าของขอ้มูลจ าเป็นตอ้งให้ทนัต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ชม้ีการตอบสนองต่อผูใ้ชไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว ตีความหมายสารสนเทศไดท้นัต่อเหตุการณ์หรือ
ความตอ้งการ มีการออกแบบระบบการเรียกคน้ และแสดงผลไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
 3.3 มีความสมบูรณข์องขอ้มูล ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการรวบรวมขอ้มูลและวิธีการปฏิบตัิดว้ย ในการ
ด าเนินการจดัท าขอ้มูลตอ้งส ารวจและสอบถามความตอ้งการขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่มีความ
สมบูรณ์และเหมาะสม 
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 3.4 มีความชดัเจนและกะทดัรัด การจดัเก็บขอ้มูลจ านวนมากจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บ
ขอ้มูลมาก จึงจ าเป็นตอ้งออกแบบโครงสร้างขอ้มูลให้กะทดัรัดส่ือความหมายได ้มีการใชร้หัสหรือ
ย่อขอ้มูลให้เหมาะสมเพื่อที่จะจดัเก็บไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.5 มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ดงันั้นจึงตอ้งมีการส ารวจเพ่ือ
หาความตอ้งการของหน่วยงานและองคก์ร ดูสภาพการใชข้อ้มูล ความลึกหรือความกวา้งของ
ขอบเขตของขอ้มูลที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
 4. กระบวนการท างาน (Procedures) หมายถึง ขั้นตอนการท างานเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ี
ตอ้งการ เช่น คู่มือการใชง้านระบบการจดัการฐานขอ้มูล ตั้งแต่การเปิดโปรแกรมขึ้นมาใชง้าน การ
น าเขา้ขอ้มูล การแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล และการแสดงผลการคน้หา เป็นตน้ 
 5. บุคลากร (People) จ าเป็นตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัระบบอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงบุคลากรที่ท าหนา้ท่ีใน
การจดัการฐานขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 
 5.1 ผูบ้ริหารขอ้มูล (Data administrators) ท าหนา้ท่ีในการก าหนดความตอ้งการในการใช้
ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ร การประมาณขนาดและอตัราการขยายตวัของขอ้มูลในองคก์ร ตลอดจน
ท าการจดัการดูแลพจนานุกรมขอ้มูล เป็นตน้ 
 5.2 ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database administrators) ท าหนา้ที่ในการบริหารจดัการ ควบคุม 
ก าหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบฐานขอ้มูลทั้งหมดภายในองคก์ร ตวัอย่างเช่น 
ก าหนดรายละเอียดและวิธีการจดัเก็บขอ้มูล ก าหนดควบคมุการใชง้านฐานขอ้มูล ก าหนดระบบ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ก าหนดระบบส ารองขอ้มูล และก าหนดระบบการกูค้ืนขอ้มูล เป็น
ตน้ ตลอดจนท าหนา้ท่ีประสานงานกบัผูใ้ช ้นกัวิเคราะห์ระบบ และนกัเขียนโปรแกรม เพื่อให้การ
บริหารระบบฐานขอ้มูลสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 นกัวิเคราะห์ระบบ (Systems analysts) มีหนา้ท่ีศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบงาน
ขององคก์ร ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากระบบงานเดิม และความตอ้งการของระบบใหม่ท่ีจะท าการ
พฒันาขึ้นมา รวมทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการท างานโดยรวมของทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์อีกดว้ย 
 5.4 นกัออกแบบฐานขอ้มูล (Database designers) ท าหนา้ทีน่ าผลการวิเคราะห์ ซ่ึงไดแ้ก่
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างานในปัจจุบนั และความตอ้งการที่อยากจะให้มีในระบบใหม่ มา
ออกแบบฐานขอ้มูลเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น และให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
 5.5 นกัเขียนโปรแกรม (Programmers) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมประยกุต์
เพื่อการใชง้านในลกัษณะต่าง ๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ตวัอย่างเช่น การเก็บบนัทกึขอ้มูล และ
การเรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูล เป็นตน้ 
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 5.6 ผูใ้ช ้(End-users) เป็นบคุคลที่ใชข้อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงวตัถุประสงคห์ลกัของ
ระบบฐานขอ้มูล คือ ตอบสนองความตอ้งการในการใชง้านของผูใ้ช ้ดงันั้นในการออกแบบระบบ
ฐานขอ้มูลจึงจ าเป็นตอ้งมีผูใ้ชเ้ขา้ร่วมอยู่ในกลุ่มบุคลากรทีท่ าหนา้ท่ีออกแบบฐานขอ้มูลดว้ย 
 
ประเภทของระบบฐานข้อมูล 

การแบ่งประเภทของระบบฐานขอ้มูลมกีารแบ่งออกหลายประเภท ขึ้นอยูก่บัชนิดและ
ประเภททีน ามาจ าแนกในบทเรียนน้ีจะแบ่งประเภทของระบบฐานขอ้มูลออกเป็น 4 ประเภทใหญ่
ตามชนิดต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.แบ่งตามจ านวนของผูใ้ช ้การแบ่งโดยใชจ้ านวนผูใ้ชเ้ป็นหลกั สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทไดแ้ก ่
      1.1 ผูใ้ชค้นเดียวเป็นระบบฐานขอ้มูลที่ใชภ้ายในองคก์รขนาดเล็ก เช่น 
ระบบ Point of sale ของร้านสะดวกซ้ือ หรือระบบบญัชีของร้านเล็ก ๆ ทัว่ไป เป็นตน้ มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียวและผูใ้ชเ้พียงคนเดียว ไม่มกีารแบ่งฐานขอ้มูลร่วมกนัใชก้บัผูอ่ื้น ถา้
ผูใ้ชค้นอ่ืนตอ้งการใชร้ะบบน้ีจะตอ้งรอให้ผูใ้ชค้นแรกเลิกใชก้่อนจึงจะใชไ้ด ้
       1.2  ผูใ้ชห้ลายคน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ๆ ไดแ้ก่ ผูใ้ชเ้ป็นกลุ่ม 
หรือ Workgroup database และประเภทฐานขอ้มูลขององคก์รขนาดใหญ่หรือ Enterprise database
ผูใ้ชเ้ป็นกลุ่ม เป็นฐานขอ้มูลที่มีผูใ้ชห้ลายกลุ่มหรือหลายแผนก และแต่ละกลุ่มอาจมีผูใ้ชห้ลายคน มี
การแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัหรืออาจจะใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนัก็ได ้แต่จะอยู่ในองคก์รเดียวกนั
เท่านั้น องคก์ารขนาดใหญ่ เป็นระบบฐานขอ้มูลท่ีใชก้บัองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีสาขาหลายสาขา ทั้ง
ในประเทศหรือมีสาขาในต่างประเทศ จะใชฐ้านขอ้มูลขนาดใหญ่ มีระบบส ารอง การรกัษาความ
ปลอดภยัเป็นอย่างด ี

2. แบ่งโดยใชข้อบเขตของงานการแบ่งโดยใชข้อบเขตของงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ประเภทผูใ้ชค้นเดียว ประเภทผูใ้ชเ้ป็นกลุ่มและประเภทองคก์ารขนาดใหญ่ ดงัได้
กล่าวรายละเอียดในตอนตน้แลว้ 

3. แบ่งตามสถานท่ีตั้งการแบ่งตามสถานท่ีตั้ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
ประเภท ศูนยก์ลาง  และประเภทกระจาย  ทั้งสองประเภทมีรายละเอียดดงัน้ี 
     3.1 ประเภทศูนยก์ลาง เป็นระบบฐานขอ้มูลที่น าเอามาเก็บไวใ้นต าแหน่งศูนยก์ลาง 
ผูใ้ชทุ้กแผนก ทุกคนจะตอ้งมาใชข้อ้มูลร่วมกนั ตามสิทธ์ิของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน 
       3.2 ประเภทกระจาย เป็นระบบฐานขอ้มูลที่เก็บฐานขอ้มูลไว ้ณ ต าแหน่งใด ๆ 
ของแผนก และแต่ละแผนกใชฐ้านขอ้มูลร่วมกนัโดยผูม้ีสิทธ์ิใชต้ามสิทธ์ิที่ไดก้ าหนดจากผูม้ีอ านาจ 
การเขา้ถึงขอ้มูล เช่น ฐานขอ้มูลของฝ่ายบุคคลเก็บไวท้ี่แผนกทรัพยากรบคุคล ยอมให้ฝ่ายบญัชีน า
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รายช่ือของพนกังานไปใชร่้วมกบัฐานขอ้มูลการจ่ายโบนสั และในขณะเดียวกนัฝ่ายบญัชีมี
ฐานขอ้มูลเก็บเงินเดือน สวสัดกิารและรายจ่ายต่าง ๆ ของพนกังานเพื่อให้แผนกอ่ืน ๆ เขา้มาใชไ้ด้
เช่นกนั 

 4.แบ่งตามการใชง้านการแบ่งตามการใชง้านแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
ฐานขอ้มูลส าหรับงานประจ าวนั  ฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ และเพื่อเป็นคลงัขอ้มูล 
        4.1 ฐานขอ้มูลส าหรับงานประจ าวนั เป็นระบบฐานขอ้มูลที่ใชใ้นงานประจ าวนั
ของพนกังานระดบัปฏิบตักิารป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบ เช่น งานสินคา้คงคลงั งานระบบซ้ือมาขายไป 
ส าหรับร้านสะดวกซ้ือ หรือระบบงานขายของร้านคา้ทัว่ไป เป็นตน้ ฐานขอ้มูลประเภทน้ีมีการน า
ขอ้มูลเขา้ เปล่ียนแปลงและลบออกตลอดทั้งวนั จึงท าให้ขอ้มูลเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
      4.2 ฐานขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ ระบบฐานขอ้มูลประเภทน้ีมีไวเ้พ่ือใชใ้นการ
สนบัสนุนการตดัสินใจของผูใ้ชร้ะดบัผูบ้ริหารระดบักลางขึ้นไป ขอ้มูลท่ีน าเขา้มาในระบบไดจ้าก
การป้อนขอ้มูลงานประจ าวนัของฐานขอ้มูลส าหรับงานประจ าวนั ส่วนใหญ่ฐานขอ้มูลประเภทน้ี
น าไปใชใ้นงานวางแผนกลยุทธ์ในองคก์ร 
            4.3 ฐานขอ้มูลเพ่ือเป็นคลงัขอ้มูล ฐานขอ้มูลประเภทน้ีเกิดจากการน าขอ้มูลเขา้มาในระบบ
ทุก ๆ วนัจึงท าให้เกดิมีขอ้มูลขนาดใหญ่ จึงน าเอาขอ้มูลที่มีประโยชน์มาสร้างฟังก์ชนัหรือสมการ
ต่างเพื่อประมวลผลหาผลลพัธ์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์กบัองคก์ร 
 
หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 ระบบการจดัการฐานขอ้มูลมีหนา้ท่ีส าคญัๆ หลายอย่าง เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งและ
สอดคลอ้งกนัของขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ 
 1. การจดัการพจนานุกรมขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มลูจะท าการจดัเก็บนิยามของ
ขอ้มูล และความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลไวใ้นพจนานุกรมขอ้มูล เป็นสารนิเทศที่บอกเกี่ยวกบั
โครงสร้างของฐานขอ้มูล โปรแกรมประยุกตท์ั้งหมดท่ีตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลในฐานขอ้มูลจะตอ้ง
ท างานผ่านระบบการจดัการฐานขอ้มูล โดยที่ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะใชพ้จนานุกรมขอ้มูล เพื่อ
คน้หาโครงสร้างตลอดจนส่วนประกอบของขอ้มูลและความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งการ นอกจากนั้นแลว้
การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีต่อโครงสร้างฐานขอ้มูลจะถูกบนัทึกไวโ้ดยอตัโนมตัิในพจนานุกรม
ขอ้มูล ท าให้เราไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขโปรแกรมเมื่อโครงสร้างขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลง 

 2. การจดัเก็บขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะสร้างโครงสร้างท่ีจ าเป็นต่อการจดัเก็บ
ขอ้มูล ช่วยลดความยุ่งยากในการนิยามและการเขียนโปรแกรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัคุณสมบตัิทางกายภาพ
ของขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลในปัจจุบนัไม่เพียงแต่จะช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลเท่านั้น แต่
ยงัรวมถึงการจดัเก็บกฎเกณฑต์่าง ๆ 
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 ที่ใชใ้นการตรวจสอบบูรณภาพของขอ้มูลอีกดว้ย 
 3. การแปลงและน าเสนอขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มลูจะท าหนา้ท่ีในการแปลงขอ้มูล
ที่ไดร้ับเขา้มา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างในการจดัเกบ็ขอ้มูล ท าให้เราไม่ตอ้งไปยุ่งเกี่ยวกบั
ความแตกต่างระหว่างรูปแบบของขอ้มูลทางตรรกะและทางกายภาพ กล่าวคือท าให้มีความเป็น
อิสระของขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะแปลงความตอ้งการเชิงตรรกะของผูใ้ช ้ให้เป็นค าส่ัง
ที่สามารถดึงขอ้มูลทางกายภาพที่ตอ้งการ 
 4. การจดัการระบบความปลอดภยัของขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะสร้างระบบ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยการก าหนดรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเขา้ใชร้ะบบ และความสามารถใน
การใชร้ะบบ เช่น การอ่าน เพ่ิม ลบ หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล การจดัการระบบความปลอดภยั
ของขอ้มูลมีความส าคญัมากในระบบฐานขอ้มูลแบบที่มีผูใ้ชห้ลายคน 
 5. การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชห้ลายคน ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะใชห้ลกัการ
ออกแบบโปรแกรมท่ีเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ชห้ลายคนสามารถเขา้ใชฐ้านขอ้มูลพร้อมกนัได ้
และขอ้มูลมีความถูกตอ้ง 
 6. การเก็บส ารองและกูค้ืนขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะมีโปรแกรมเพื่อสนบัสนุน
การส ารองและกูค้นืขอ้มูล เพ่ือให้แน่ใจดา้นความปลอดภยัและความมัน่คงของขอ้มูลในระบบ 
ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะกูข้อ้มูลในฐานขอ้มูลคนืมาหลงัจากระบบเกดิความลม้เหลว เช่น เมื่อ
เกิดกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง เป็นตน้ 
 7. การควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะสนบัสนุนและควบคุม
ความถูกตอ้งของขอ้มูล ตั้งแต่ลดความซ ้าซ้อนของขอ้มูล ไปจนถึงความไม่สอดคลอ้งกนัของขอ้มูล 
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลที่เก็บไวใ้นพจนานุกรมขอ้มูลจะถูกน ามาใชใ้นการควบคุมความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลดว้ย 
 8. ภาษาท่ีใชใ้นการเขา้ถึงฐานขอ้มูลและการเช่ือมต่อกบัโปรแกรมประยกุต์ ระบบการ
จดัการฐานขอ้มูลสนบัสนุนการเขา้ถึงขอ้มูลโดยผ่านภาษาคิวรี (query language) ซ่ึงเป็นค าส่ังท่ีใช้
ในการคน้คืนขอ้มูลจากฐานขอ้มูล โดยผูใ้ชเ้พียงบอกว่าตอ้งการอะไร และไม่จ าเป็นตอ้งรู้ว่ามี
ขั้นตอนอย่างไรในการน าขอ้มูลออกมา เพราะระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการใน
การเขา้ถึงขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพเอง 
 9. การติดต่อส่ือสารกบัฐานขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูลที่ทนัสมยัจะตอ้งสนบัสนุน
การใชง้านฐานขอ้มูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
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ค าศัพท์พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล 
 1. บิท (Bit) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลที่มีขนาดเล็กที่สุด 
 2. ไบท ์(Byte) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลที่เกิดจากการน าบิทมารวมกนัเป็นตวัอกัขระ 
(Character) 
 3. เขตขอ้มูล (Field) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลท่ีประกอบขึ้นจากตวัอกัขระตั้งแต่หน่ึงตวั
ขึ้นไปมารวมกนัแลว้ ไดค้วามหมายของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เป็นตน้ 
 4. ระเบียน (Record) หมายถึง หน่วยของขอ้มูลที่เกดิจากการนเอาเขตขอ้มูลหลาย ๆ เขต
ขอ้มูลมารวมกนั เพ่ือเกดิเป็นขอ้มูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น ขอ้มูลของนกัศึกษา 1 ระเบียน (1 คน) จะ
ประกอบดว้ย รหัสประจ าตวันกัศึกษา 1 เขตขอ้มูล ช่ือนกัศกึษา 1 เขตขอ้มูล ที่อยู่ 1 เขตขอ้มูล 
 5. แฟ้มขอ้มลู (File) หมายถึงหน่วยของขอ้มูลที่เกิดจากการน าขอ้มูลหลาย ๆ ระเบียนที่เป็น
เร่ืองเดียวกนัมารวมกนั เช่น แฟ้มขอ้มูลนกัศึกษา แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ แฟ้มขอ้มูลพนกังาน 
ส่วนในระบบฐานขอ้มูล มีค  าศพัทต์่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งดงัน้ี  
 6. เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง ช่ือของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไดแ้ก่ คน สถานท่ี ส่ิงของ การกระท า ซ่ึง
ตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลไว ้เช่น เอนทิตี้ ลูกคา้ เอนทิตี้พนกังาน 
 7. แอททริบิวต ์(Attribute) หมายถึง รายละเอียดขอ้มูลที่แสดงลกัษณะและคุณสมบตัขิอง
เอนทิตี้หน่ึง เช่น เอนทิตี้นกัศึกษา ประกอบดว้ย 

- แอทริบิวตร์หัสนกัศกึษา  
- แอททริบิวตช่ื์อนกัศกึษา  
- แอททริบิวตท์ี่อยู่นกัศกึษา 

 8.ความสัมพนัธ์ (Relationships) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี้  เช่น ความสัมพนัธ์
ระหว่างเอนทิตี้นกัศึกษาและเอนทิตี้คณะวิชา เป็นลกัษณะว่า นกัศกึษาแต่ละคนเรียนอยู่คณะวิชาใด
คณะวิชาหน่ึง ในการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
ในการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี้  เราจะใชหั้วลูกศรเพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ ดงัตวัอย่างใน
รูปต่อไปน้ี 
 รูปที่ 2.11 คณะวิชา                        นกัศึกษา (คณะวิชามีความสัมพนัธ์กบันกัศกึษา) 
ในการระบุความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี้  จะก าหนดโดยใชหั้วลูกศร และหากพิจารณาความสัมพนัธ์
จากเอนทิตี้นกัศึกษาไปยงัเอนทิตี้คณะวิชา อาจจะก าหนดความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
 รูปที่ 2.12  คณะวิชา                        นกัศึกษา (นกัศกึษาสังกดัอยู่ในคณะวิชา) 
และหากพิจารณาความสัมพนัธ์จากเอนทิตี้คณะวิชาไปยงัเอนทิตี้นกัศึกษา อาจก าหนดความสัมพนัธ์
ไดด้งัน้ี 
 รูปที่ 2.13  คณะวิชา                         นกัศึกษา (คณะวิชาประกอบดว้ยนกัศกึษา) 
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จากรูปท่ี 2.11 จะเห็นไดว้่า นกัศกึษา 1 คนจะสามารถสังกดัอยู่ไดเ้พียง 1 คณะวิชา แตจ่ากรูปท่ี 2.13 
จะเห็นไดว้่า 1 คณะวิชาสามารถประกอบดว้ยนกัศึกษาหลาย ๆ คน 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ้
 1. ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-one Relationships) เป็นการแสดงความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลในเอนทิตี้หน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลในอีกเอนทิตี้หน่ึงในลกัษณะหน่ึงต่อหน่ึง(1: 1) 
 

 
 

รูปที่ 2.14  หน่ึงต่อหน่ึง 
 

 2. ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-many Relationships) เป็นการแสดง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในเอนทิตี้หน่ึง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลหลาย ๆ ขอ้มูลในอีกเอนทิตี้หน่ึง  
ในลกัษณะ (1: m) 
 
 
 
 

รูปที่ 2.15  หน่ึงต่อกลุ่ม 
 

 3.ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-many Relationships) เป็นการแสดง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลสองเอนทิตี้ในลกัษณะกลุ่มต่อกลุ่ม (m:n) 
 
 

 
รูปที่ 2.16  กลุ่มต่อกลุ่ม 

 
ประเภทของคีย์ในระบบฐานข้อมูล 

การก าหนดคยีใ์นระบบฐานขอ้มูลนั้นเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
ฐานขอ้มูล เพราะเป็นการก าหนดการอา้งอิงของขอ้มูล การคน้หา จึงท าให้การประมวลของระบบมี
ความรวดเร็วยิ่ง ซ่ึงคียใ์นระบบฐานขอ้มูลสามารถแบ่งออกได ้5 ชนิดดงัน้ี 

นกัศกึษา 

 

ครูที่ปรึกษา 

 

นกัศกึษา มี 

สูติบตัร 

ครูที่ปรึกษา 

 

นกัศกึษา มี 

มี 
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1. Primary Key (คียห์ลกั) คือ ขอ้มูลคอลมัน์หน่ึงในตารางท่ีไม่มีค่าซ ้ากบัขอ้มูลคอลมัน์อ่ืน
และตอ้งไม่เป็นค่าว่าง (Null) 

 
รูปที่  2.17  Primary Key 

จากรูปท่ี 2.17 จะเห็นว่าคอลมัน์ที่เป็น Primary Key คือ รหัสประจ าตวันกัศกึษา เพราะไม่มี
ค่าซ ้ากบัคอลมัน์อ่ืน และไม่เป็นค่าว่าง 

2. Secondary Key (คียร์อง) หรืออีกช่ือเรียกคียช์นิดน้ีว่า อินเด็กซ์ (Index) คียช์นิดน้ี
เปรียบเสมือนเป็นคียร์องจากคียห์ลกั กล่าวคือเมื่อเราก าหนดคียห์ลกัแลว้ DBMS ก็จะสามารถคน้หา
ขอ้มูล แต่เม่ือรัยที่มีขอ้มูลเป็นจ านวนมาก DBMS ก็จะตอ้งท าการคน้หาตั้งแต่ตน้จนกว่าจะเจอ ซ่ึง
ท าให้เกิดการล่าชา้แต่หากมคีียร์องเป็นช่ือและนามสกุลกจ็ะสามารถช่วยให้ DBMS ท าการคน้หาได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 
รูปที่ 2.18  Secondary Key 

 
3. Compound Key (คียร์วม) หรืออีกช่ือเรียกคียช์นิดน้ีว่า Composite Key เป็นคียท์ี่ใช้

คอลมัน์หลายคอลมัน์มาร่วมกนัเป็นคียห์ลกั 
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รูปที่ 2.19  Compound Key 

 
4. Candidate Key (คียค์ู่แข่ง) เมื่อมคีอลมัน์ที่มีคุณสมบตัคิรบถว้นในการเป็น Primary Key 

คือ ไม่มีค่าซ ้า ไม่เป็นค่าว่าง 
 

 
รูปที่ 2.20  Candidate Key 

 
จากรูปที่ 2.20 จะเห็นว่ามี Candidate Key อยู่ 2 ตวัคือ รหัสประจ าตวันกัศึกษาและช่ือ (ถา้

มัน่ใจแลว้ว่าช่ือนกัศึกษาจะไม่มีค่าซ ้ากนัเลย) 
5.Foreign Key (คียน์อก) เป็นคยีท์ี่ใชเ้ช่ือมความสัมพนัธ์กบัตารางอ่ืน ๆ 

 
รูปที่ 2.21  Foreign Key 
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ความส าคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล 
 จากการจดัเก็บขอ้มูลรวมเป็นฐานขอ้มูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงัน้ี 
 1. สามารถลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลได ้ การเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลาย ๆ  ท่ี ท าให้
เกิดความซ ้ าซ้อน (Redundancy) ดังนั้นการน าขอ้มูลมารวมเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล จะช่วยลดปัญหา
การเกิดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลได้ โดยระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System : 
DBMS) จะช่วยควบคุมความซ ้าซ้อนได ้เน่ืองจากระบบจดัการฐานขอ้มูลจะทราบไดต้ลอดเวลาว่ามี
ขอ้มูลซ ้าซ้อนกนัอยู่ท่ีใดบา้ง 
 2. หลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูลได ้หากมีการเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลาย ๆ ที่และมี
การปรับปรุงขอ้มูลเดียวกนัน้ี แต่ปรับปรุงไม่ครบทุกท่ีท่ีมีขอ้มูลเก็บอยู่ก็จะท าให้เกิดปัญหาขอ้มูล
ชนิดเดียวกัน อาจมีค่าไม่เหมือนกนัในแต่ละที่ที่เก็บขอ้มูลอยู่ จึงก่อให้เกิดความขดัแยง้ของขอ้มูล
ขึ้น (Inconsistency) 
 3. สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้ฐานขอ้มูลจะเป็นการจดัเก็บขอ้มูลรวมไวด้ว้ยกนั ดงันั้นหาก
ผูใ้ชต้อ้งการใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูลที่มาจากแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ ก็จะท าไดโ้ดยง่าย 
 4. สามารถรักษาความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล บางครั้ งพบว่าการจัดเก็บข้อมูลใน
ฐานขอ้มูลอาจมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น จากการท่ีผูป้้อนขอ้มูลป้อนขอ้มูลผิดพลาดคือป้อนจาก
ตวัเลขหน่ึงไปเป็นอีกตวัเลขหน่ึง โดยเฉพาะกรณีมีผูใ้ชห้ลายคนตอ้งใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลร่วมกนั 
หากผูใ้ช้คนใดคนหน่ึงแก้ไขขอ้มูลผิดพลาดก็ท าให้ผูอ่ื้นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ในระบบ
จดัการฐานขอ้มูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑเ์พื่อควบคุมความผิดพลาดท่ีเกดขึ้น 
 5. สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของขอ้มูลได้ การเก็บขอ้มูลร่วมกันไวใ้น
ฐานขอ้มูลจะท าให้สามารถก าหนดมาตรฐานของขอ้มูลได้รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ในการจดัเก็บ
ขอ้มูลให้เป็นไปในลกัษณะเดียวกนัได ้เช่นการก าหนดรูปแบบการเขียนวนัที่ ในลกัษณะ วนั/เดือน/
ปี หรือ ปี/เดือน/วนั ทั้งน้ีจะมีผูท่ี้คอยบริหารฐานขอ้มูลท่ีเราเรียกว่า ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database 
Administrator : DBA) เป็นผูก้  าหนดมาตรฐานต่าง ๆ 
 6. สามารถก าหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มูลไดร้ะบบความปลอดภยัในท่ีน้ี เป็นการ
ป้องกันไม่ให้ผูใ้ช้ที่ไม่มีสิทธิมาใช้ หรือมาเห็นข้อมูลบางอย่างในระบบ ผูบ้ริหารฐานขอ้มูลจะ
สามารถก าหนดระดบัการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนไดต้ามความเหมาะสม 
 7. เกิดความเป็นอิสระของขอ้มูล ในระบบฐานขอ้มูลจะมีตวัจดัการฐานขอ้มูลที่ท าหนา้ท่ี
เป็นตวัเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูล โปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่จ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างขอ้มูลทุกครั้ ง ดงันั้น
การแก้ไขขอ้มูลบางครั้ ง จึงอาจกระท าเฉพาะกับโปรแกรมท่ีเรียกใช้ขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงเท่านั้น 
ส่วนโปรแกรมท่ีไม่ไดเ้รียกใชข้อ้มูลดงักล่าว ก็จะเป็นอิสระจากการเปล่ียนแปลง 
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รูปแบบของระบบฐานข้อมูล 
 รูปแบบของระบบฐานขอ้มูล มีอยู่ดว้ยกนั 3 ประเภท คือ 
 1. ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปแบบที่เป็นตาราง 
(Table) หรือเรียกว่า รีเลชัน (Relation) มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว (row) และเป็นคอลมัน์ 
(column) การเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างตาราง จะเช่ือมโยงโดยใชแ้อททริบิวต ์(attribute) หรือคอลมัน์
ท่ีเหมือนกันทั้งสองตารางเป็นตัวเช่ือมโยงข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์น้ีจะเป็นรูปแบบของ
ฐานขอ้มูลที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั ดงัตวัอย่าง 
 
พนักงาน 
 

รหัสพนักงาน ช่ือพนักงาน ที่อยู่ เงินเดือน รหัสแผนก 

12501535 
12534568 
12503452 
12356892 
15689730 

นายสมพงศ ์

นายมนตรี 

นายเอก 

นายบรรทดั 

นายราชนั 

 

กรุงเทพ 

นครปฐม 

กรุงเทพ 

นนทบุรี 

สมุทรปราการ 

 

12000 
12500 
13500 
11500 
12000 
 

VO 
VN 
VO 
VD 
VA 
 

 

ตารางที่ 2.1 รูปแสดงตารางพนกังาน 

 
 2. ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย (Network Database) ฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายจะเป็นการรวม
ระเบียนต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่จะต่างกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ ใน
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จะแฝงความสัมพนัธ์เอาไว ้ โดยระเบียนที่มีความสัมพนัธ์กนัจะตอ้งมีค่าของ
ข้อมูลในแอททริบิวต์ใดแอททริบิวต์หน่ึงเหมือนกัน แต่ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย จะแสดง
ความสัมพนัธ์อย่างชดัเจน 
 3.  ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้ น (Hierarchical Database)  ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้ น เป็น
โครงสร้างที่จดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะความสัมพนัธ์แบบพ่อ-ลูก (Parent-Child Relationship Type : 
PCR Type) หรือเป็นโครงสร้างรูปแบบตน้ไม ้(Tree) ขอ้มูลที่จดัเก็บในที่น้ี คือ ระเบียน (Record) 
ซ่ึงประกอบดว้ยค่าของเขตขอ้มูล (Field) ของเอนทิตี้หน่ึง ๆ ฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้นน้ีคลา้ยคลึงกบั
ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย แต่ต่างกันท่ีฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้น มีกฎเพ่ิมขึ้นมาอีกหน่ึงประการ คือ 
ในแต่ละกรอบจะมีลูกศรวิ่งเขา้หาไดไ้ม่เกิน 1 หัวลูกศร 
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ภาษาที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ภาษาท่ีใชใ้นฐานขอ้มูลมี 3 ประเภท คือ 
1. ภาษาส าหรับนิยามขอ้มูล (Data Defintion : DDL) ภาษาส าหรับนิยามขอ้มูลประกอบดว้ย

ค าส่ังท่ีใชใ้นการก าหนดโครงสร้างขอ้มูลว่ามี  แอทริบิวตอ์ะไร  เก็บขอ้มูลประเภทใด  การเพ่ิมแอท
ริบิวต์  การก าหนดดัชนีที่  ใช้ในการจัดเก็บขอ้มูล  การก าหนดวิวของผูใ้ช้จากเอนทิตี้พนักงาน
สามารถใชภ้าษาท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลก าหนดโครงสร้างของตารางพนกังานว่าประกอบด้วย
อะไรบา้ง  ภาษาท่ีใช ้คือ  SQL   

2. ภาษาส าหรับจัดด าเนินการข้อมูล (Data Main popular Language) ภาษาส าหรับจัด
ด าเนินการขอ้มูลประกอบดว้ยค าส่ังท่ีใชใ้นการเรียกใชข้อ้มูลการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการเพ่ิมหรือลบ
ขอ้มูลสามารถใช ้SQL ในการเรียกขอ้มูลต่าง ๆ มาดู 

3. ภาษาท่ีใชใ้นการควบคุมขอ้มูล (Data Control Language) ภาษาท่ีใชใ้นการควบคุมขอ้มลู 
ประกอบดว้ยค าส่ังท่ีใช้ในการควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูลหรือป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ีผูใ้ช้
หลายคสเรียกใช้ขอ้มูลพร้อมกนัในขณะท่ีขอ้มูลนั้น ๆ  ก าลงัปรับปรุงแกไ้ขอยู่ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบั
ผูใ้ชอี้กคนหน่ึงก็เรียกใชข้อ้มูลน้ีและไดค้่าท่ีไม่ถูกตอ้งเพราะผูใ้ชค้นแรกยงัปรับปรุงแกไ้ขไม่เสร็จ 
 
โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้ 
 

 โปรแกรมฐานขอ้มูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ช่วยจดัการขอ้มูลหรือรายการต่าง ๆ  ท่ี
อยู่ในฐานขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการจดัเก็บ การเรียกใช้ การปรับปรุงขอ้มูลโปรแกรมฐานขอ้มูล จะ
ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงโปรแกรมฐานขอ้มูลที่นิยมใชม้ีอยู่ดว้ยกนัหลาย
ตวั เช่น Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle, SQL เป็นตน้ โดยแต่ละโปรแกรมจะมี
ความสามารถต่างกนั บางโปรแกรมใช้ง่ายแต่จะจ ากดัขอบเขตการใช้งาน บ่งโปรแกรมใชง้านยาก
กว่า แต่จะมีความสามารถในการท างานมากกว่าโปรแกรม Access นับเป็นโปรแกรมที่นิยมใชก้นั
มากในขณะน้ี โดยเฉพาะในระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ สามารถสร้างแบบฟอร์มท่ีต้องการจะ
เรียกดูขอ้มูลในฐานขอ้มูล หลงัจากบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะสามารถคน้หาหรือ
เรียกดูขอ้มูลจากเขตขอ้มูลใดก็ได ้นอกจากน้ี Access ยงัมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดย
การก าหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบได้ดว้ยโปรแกรม FoxPro เป็น
โปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีมีผูใ้ช้งานมากท่ีสุด เน่ืองจากใช้ง่ายทั้งวิธีการเรียกจากเมนูของ FoxPro และ
ประยุกต์โปรแกรมขึ้นใช้งาน โปรแกรมท่ีเขียนด้วย FoxPro จะสามารถใช้กลบั dBase ค าส่ังและ
ฟังก์ชนัต่าง ๆ ใน dBase จะสามารถใชง้านบน FoxPro ได ้นอกจากน้ีใน FoxPro ยงัมีเคร่ืองมือช่วย
ในการเขียนโปรแกรม เช่น การสร้างรายงาน 
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โปรแกรม dBase เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลชนิดหน่ึง การใช้งานจะคล้ายกับโปรแกรม FoxPro 
ขอ้มลูรายงานที่อยู่ในไฟลบ์น dBase จะสามารถส่งไปประมวลผลในโปรแกรม Word Processor ได ้
และแมแ้ต่ Excel ก็สามารถอ่านไฟล์ .DBF ท่ีสร้างขึ้นโดยโปรแกรม dBase ได้ด้วยโปรแกรม SQL 
เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่เขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการท างาน
สูง สามารถท างานท่ีซับซ้อนได้โดยใช้ค  าส่ังเพียงไม่กี่ค  าส่ัง โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับ
ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และเป็นภาษาหน่ึงท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัมาก โดยทัว่ไปโปรแกรมฐานขอ้มูล
ของบริษทัต่าง ๆ ที่มีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เช่น Oracle, DB2 ก็มกัจะมีค าส่ัง SQL ที่ตา่งจากมาตรฐานไป
บา้งเพื่อให้เป็นจุดเด่นของแต่ละโปรแกรมไป 
 
โครงสร้างข้อมลู 

1. ความหมายของโครงสร้างขอ้มูลโครงสร้างขอ้มูล (Data Structure) คือ ความสัมพนัธ์
ระหว่างขอ้มูลท่ีอยู่ในโครงสร้างนั้น ๆ รวมทั้งกระบวนการในการจดัการขอ้มูลในโครงสร้าง เช่น 
เพ่ิม แกไ้ข ลบ ตวัอย่างของโครงสร้างขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ แถวล าดบั ลิงลิสต ์สแตก คิว ทรี 
และกราฟ 

2. ประเภทของโครงสร้างขอ้มูล   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงสร้างขอ้มูลทาง
กายภาพ (Physical Data Structure) เป็นโครงสร้างขอ้มูลท่ีใชโ้ดยทัว่ไปในภาษาคอมพิวเตอร์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท 

       1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Primitive Data Types) 
            - จ านวนเต็ม (Integer) 
            - จ านวนทศนิยม (Floating point) 
                 - ขอ้มูลบูลีน (Boolean) 
            - จ านวนจริง (Real) 
            - ขอ้มูลอกัขระ (Character) 

       2.ขอ้มูลโครงสร้าง (Structure Data Types) 
            - แถวล าดบั (Array) 
            - ระเบียนขอ้มูล (Record) 
          - แฟ้มขอ้มูล (File) 
            - โครงสร้างขอ้มูลทาง ตรรกะ (Logical Data Structure) 

และโครงสร้างท่ีสองเป็นโครงสร้างขอ้มูลที่เกิดจากการจินตนาการของผูใ้ช ้เพื่อใชใ้นการ
แกปั้ญหาในโปรแกรมท่ีสร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ประเภท 
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       1. โครงสร้างขอ้มูลแบบเชิงเส้น (Linear Data Structure) ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลจะ
เรียงต่อเน่ืองกนั 
            - ลิสต ์(List) 
            - สแตก (Stack) 
            - คิว (Queue) 
            - สตริง (String) 

       2. โครงสร้างขอ้มูลแบบไม่เชิงเส้น (Non-Linear Data Structure) ขอ้มูลแต่ละตวั
สามารถมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอ่ืนไดห้ลายตวั 
            - ทรี (Tree) 
            - กราฟ (Graph) 

       3. การด าเนินการกบัโครงสร้างขอ้มูล (Data Structure Operation) วิธีด าเนินการกขัอ้
มูลที่นิยมใชก้นัมากมี 4 แบบ คือ 
            3.1 การเขา้ถึงเรคคอร์ด (Traversing) 
            3.2 การคน้หา (Searching) 
            3.3 การเพ่ิม (Inserting) 
            3.4 การลบ (Deleting) 

       4. การแทนทีข่อ้มูลในหน่วยความจ ามีอยู่ 2 วิธี คือ 
            4.1 การแทนทีข่อ้มูลแบบสแตติก (Static Memory Representation) เป็นการแทนที่
ขอ้มูลท่ีมีการจองเน้ือท่ีแบบคงท่ีแน่นอน ตอ้งมีการก าหนดขนาดก่อนการใชง้าน แต่มีขอ้เสีย คือ ไม่
สามารถปรับขนาดให้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้โครงสร้างขอ้มูลท่ีมีการแทนท่ีหน่วยความจ าหลกั
แบบสแตติก คือแถวล าดบั (Array) 
            4.2 การแทนทขีอ้มูลแบบไดนามิก (Dynamic Memory Representation) เป็นการ
แทนท่ีขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งจองเน้ือท่ี ขนาดของเน้ือท่ียืดหยุ่นไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชโ้ครงสร้าง
ขอ้มูลท่ีมีการแทนท่ีหน่วยความจ าหลกัแบบไดนามิก คือ ตวัช้ีหรือพอยเตอร์ (Pointer) 

       5. ลกัษณะของโปรแกรมแบบที่มีโครงสร้าง ที่ด ี
            5.1 โครงสร้างโปรแกรมแบบค าส่ังตาม ล าดบัเป็นโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ี
ประกอบดว้ยค าส่ังทัว่ ๆ ไป เป็นโครงสร้างท่ีมีลกัษณะการท างานแบบเรียงล าดบั คือ จะท างาน
ตั้งแต่ตน้จนจบโดยไม่มีการขา้มขั้นตอนใด ๆ 
            5.2 โครงสร้างโปรแกรมแบบมีการ ตดัสินใจ (Decision) มีการตรวจสอบเงื่อนไข 
เพื่อตดัสินใจว่าจะท าการประมวลผลส่วนใด โดยผลลพัธ์ของเงื่อนไขจะมีค่าของความเป็นไปได้
อยู่ 2 ลกัษณะ คือ จริงและเท็จ เท่านั้น 
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            5.3 โครงสร้างโปรแกรมแบบเป็นวงจรปิด (Loop) มีลกัษณะการท างานซ ้า ๆ กนั 
อยู่ในส่วนใดส่วนหน่ึงของโปรแกรม 

       6. อลักอริทึม (Algorithm) อลักอรึทึม คือ วิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ มีล าดบั
ขั้นตอนตั้งแต่ตน้จนไดผ้ลลพัธ์ สามารถเขียนไดห้ลายแบบ การเลือกใชต้อ้งเลือกใชข้ั้นตอนวิธีท่ี
เหมาะสม กระชบั และรัดกุมอลักอริทึมทีนิ่ยมใชก้นัมาก ไดแ้ก่ 
            6.1 อลักอริทึมแบบแตกย่อย (Divide and conquer) 
            6.2 อลักอริทึมแบบเคล่ือนที่ (Dynamic Programming) 
            6.3 อลักอริทึมแบบทางเลือก (Greedy Algorithm) 
 
การเขียนผังงาน (Flowchart) 
          Flow Chart เป็นการอธิบายขั้นตอนการประมวลผลโดยใชสั้ญลกัษณ์ในการแสดงความหมาย
หรือก าหนด ล าดบัการท างาน การใชก้รอบรูปสัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมาย อธิบายขั้นตอนการท างาน
ของโปรแกรม 
 
การเขียนรหัสเทยีม (Pseudo Code) 
          Pseudo Code การอธิบายขั้นตอนการประมวลผลโดยใชว้ลีภาษาองักฤษในการแสดงอธิบาย 
ใชค้  าส้ันๆ กะทดัรัด อธิบายขั้นตอนการท างานของโปรแกรมพฒันาการของภาษาโปรแกรม 
          - ภาษาเคร่ือง (Machine Language) 
          - ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) 
          - ภาษาระดบัสูง (High Level Language) 
          - ภาษายุคที่ 4  (Fourth Generation Language หรือ 4GL) 
 
ชนิดข้อมูล (Data Type) 

ชนิดขอ้มูลเป็นส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐานท่ีจะตอ้งก าหนดให้ถูกตอ้งหรือเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ใชง้านเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงภาษาซีมีชนิดขอ้มูลให้เลือกหลายขอ้มูลหลายรูปแบบ
โดยผูเ้ขียนโปรแกรมจะตอ้งพิจารณาจากความจ าเป็น และวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
 

ชนิดข้อมูล ขนาดการจัดเก็บ Bytes ขอบเขตข้อมูล (Range)   

 char 1 -128 to 127  

 int 2  -32,768 to 32,767  
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 short 2  -32,768 to 32,767  

 long 4  -2,147,483.648 to 2,147,483.647  

 Float 4  -3,4 e-38 to 3,4 e+38  

double  8  1,7 e-308 to 1,7 e+308  

 unsigned char 1  0 to 255  

unsigned int  2  0 to 65,535  

unsigned short 2   0 to 65,535  

unsigned long 4  0 to 4,294,967,295  

 enum 2  0 to 65,535  
 

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงชนิดขอ้มูล 
 

จากตารางชนิดขอ้มูลที่กล่าวมา สามารถแบ่งประเภทของชนิดขอ้มูลได ้3 ประเภท คือ 
1. ชนิดขอ้มูลแบบจ านวนเต็ม (Integer Type) 
2. ชนิดขอ้มูลแบบทศนิยม (Floating Point Type) 
3. ชนิดขอ้มูลแบบตวัอกัษร (Character Type) 
 

ชนิดข้อมูลแบบจ านวนเต็ม (Integer Type) 
      ขอ้มูลชนิดเลขจ านวนเต็ม คือ ขอ้มูลที่เป็นตวัเลขจ านวนเต็มแบบไม่มีทศนิยม โดยในภาษาซียงั
แบ่งชนิดขอ้มูลแบบเลขจ านวนเต็มออกเป็นขอ้มูลชนิดเลขจ านวนเต็มแบบส้ัน (int) และขอ้มูลชนิด
เลขจ านวนเต็มแบบยาว (long integer) ขอ้มูลชนิดเลขจ านวนเต็มแบบส้ัน (int/short int) ตวัแปรท่ีได้
ก าหนดในรูปแบบ int จะใชพ้ื้นท่ีหน่วยความจ าขนาด 2 ไบตห์รือ 16 บิต เพ่ือจดัเก็บชุดตวัเลขทั้งค่า
บวกและค่าลบ มีค่าอยู่ระหว่าง -32 ,768 ถึง 32 ,676 โดยมีรูปแบบการประกาศตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
ข้อมูลชนิดเลขจ านวนเต็มแบบยาว ( long integer) ข้อมูลชนิดเลขจ านวนเต็มแบบยาว หรือ  long 
int จะใช้พ้ืนท่ีหน่วยจ ามากกว่าขอ้มูลชนิด int โดยจะใช้ขนาด 4 ไบต์ หรือ 32 บิต เพื่อให้สามารถ
จดัเก็บชุดตวัเลขที่มีช่วงตวัเลข (Data Rang) ที่กวา้งหรือยาวกว่าเป็นสองเท่า ซ่ึงสามารถจดัเก็บค่า
ตัวเลขระหว่าง -2 ,147,483,648 ถึง 2 ,147,483,647 โดยมีรูปแบบการประกาศตวัแปรดังต่อไปน้ี
ข้อมูลเลขจ านวนเต็มเฉพาะค่าบวก (Unsigned int)   ข้อมูลเลขจ านวนเต็มเฉพาะค่าบวก 
หรือ Unsigned int คือการก าหนดให้ค่าของ  Integer มีค่าเฉพาะท่ีเป็นบวก ดังนั้ นตัวแปรที่ถูก



 

34 

ก าหนดให้มีชนิดแบบน้ีจะมีค่าเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่า ดงันั้นตวัแปรท่ีก าหนดให้มีชีวิตแบบน้ีจะ
มีค่าเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่า ดงันั้น usigned int จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 65,353  
 
ชนิดข้อมูลแบบทศนยิม (Floating Point Type)  

ชนิดขอ้มูลแบบทศนิยม เป็นค่าตวัเลขจ านวนจริงหรือค่าตวัเลขที่มีจุดทศนิยม โดยชนิด
ขอ้มูลแบบทศนิยมน้ีสามารถก าหนดเพ่ือใชง้านตามชนิดต่าง ๆ ไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงขึ้นอยู่กบั
ความตอ้งการของปริมาณขอ้มูลที่จะน าไปใชง้าน เช่น float,double หรือ long doubleชนิดขอ้มูลเลข
ทศนิยมแบบ float (Single precision floating point)ชนิดข้อมูลเลขทศนิยมแบบ  float น้ี มีขนาด
จ านวนบิตเท่ากับ 32 บิต จัดเก็บช่วงข้อมูลระหว่าง  3.4 * 10 -38 และสามารถจัดเก็บต าแหน่ง
ทศนิยมได ้7 ต าแหน่ง ( 3.4 E +/ -38 ) โดยมีรูปแบบการประกาศตวัแปรดงัต่อไปน้ี 

 
ชนิดข้อมูลแบบตัวอกัษร (Character Type) 
      ชนิดขอ้มูลแบบตวัอกัษร หรือ char จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบตวัอกัษรหรืออกัขระอ่ืน ๆ ซ่ึง
สามารถเก็บขอ้ความเพียงหน่ึงอกัขระเท่านั้น ซ่ึงการจดัเกบ็ตวัอกัษรแบบหลายๆ ตวัจะเรียกว่าสตริง 
(String) ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มของขอ้ความต่าง ๆ ตามขนาดที่ก าหนด 
 
ข้อดขีองการใช้ฐานข้อมลู 
 เมื่อมีการน าระบบการจดัการฐานขอ้มูลมาใช ้เพื่ออ านวยความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูล 
แกไ้ขปรับปรุงขอ้มูล คน้หาขอ้มูล รวมทั้งก าหนดผูท่ี้ไดร้ับอนุญาตให้ใชฐ้านขอ้มูล เป็นตน้ ท าให้
ฐานขอ้มูลมีขอ้ดีมากมาย เช่น ลดความซ ้าไปซ ้ามาของงานดูแลเอกสาร ซ่ึงเป็นงานประจ าท่ีท าให้
ผูดู้แลรู้สึกเบ่ือหน่าย และขาดแรงจูงใจ แต่เราสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบตัิงานน้ีแทน
มนุษยไ์ด ้โดยผ่านโปรแกรมส าหรับการจดัการฐานขอ้มูล    ขอ้มูลที่จดัเก็บมีความทนัสมยั เมื่อ
ขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลไดร้ับการดูแลปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ท าให้ขอ้มูลที่จดัเก็บเป็นขอ้มูลที่มี
ความทนัสมยั ตรงกบัเหตกุารณ์ในปัจจุบนั และตรงกบัความตอ้งการอยู่เสมอ     ลดความซ ้าซ้อนใน
การจดัเก็บขอ้มูล เน่ืองจากการจดัท าฐานขอ้มูลจะมีการรวบรวมขอ้มูลประเภทต่าง ๆ เขา้มาจดัเก็บ
ไวใ้นระบบและเก็บขอ้มูลเพียงชุดเดียว ซ่ึงทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งจะสามารถเรียกใชข้อ้มูลที่ตอ้งการ
ได ้ เป็นการประหยดัเน้ือท่ีในการจดัเก็บ และท าให้เกิดความรวดเร็วในการคน้หาและจดัเก็บขอ้มูล
ดว้ย     หลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูลได ้เมื่อขอ้มูลถูกจดัเก็บในระบบฐานขอ้มูล จะท าให้ขอ้มูล
ลดความซ ้าซ้อนลง คือ มีขอ้มูลแต่ละประเภทเพียงหน่ึงชุดในระบบ ท าให้ขอ้มูลท่ีเก็บไดไ้ม่ขดัแยง้
กนัเอง ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีซ ้าซ้อนกนั เพ่ือสาเหตุบางประการ เช่น เพื่อความรวดเร็วใน
การประมวลผลขอ้มูล ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะเป็นผูดู้แลขอ้มูลท่ีซ ้ากนัให้มีความถูกตอ้งตรงกนั     
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ใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้เน่ืองจากระบบการจดัการฐานขอ้มูลสามารถจดัให้ผูใ้ชแ้ต่ละคนเขา้ใชข้อ้มูลใน
แฟ้มท่ีมีขอ้มูลเดียวกนัไดใ้นเวลาเดียวกนั เช่น ฝ่ายบุคคลและฝ่ายการเงิน สามารถที่จะใชข้อ้มูลจาก
แฟ้มประวตัิพนกังานในระบบฐานขอ้มูลไดพ้ร้อมกนั     ควบคุมมาตรฐานของขอ้มูลได้ เมื่อขอ้มูล
ต่างๆ ในหน่วยงานถูกรวบรวมเขา้มา ผูบ้ริหารระบบฐานขอ้มูลสามารถที่จะวางมาตรฐานในการรับ
ขอ้มูล แสดงผลขอ้มูล ตลอดจนการจดัเก็บขอ้มูลได ้เช่น การก าหนดรูปแบบของตวัเลขให้มี
ทศนิยม 2 ต าแหน่งส าหรับค่าท่ีเป็นตวัเงิน การก าหนดรูปแบบของการรับ และแสดงผลส าหรับ
ขอ้มูลท่ีเป็นวนัท่ี นอกจากน้ีการท่ีขอ้มูลมีมาตรฐานเดียวกนั ท าให้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหว่างระบบไดอ้ย่างสะดวก     จดัท าระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลได ้ผูบ้ริหารระบบ
ฐานขอ้มูลสามารถก าหนดรหัสผ่านเขา้ใชง้านขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละราย โดยระบบการจดัการ
ฐานขอ้มูลจะท าการตรวจสอบสิทธ์ิในการท างานกบัขอ้มูลทุกครั้ ง เช่น การตรวจสอบสิทธ์ิในการ
เรียกดขูอ้มูล   การลบขอ้มูล  การปรับปรุงขอ้มูล   และการเพ่ิมขอ้มูลในแต่ละแฟ้มขอ้มูล     ควบคุม
ความถูกตอ้งของขอ้มูลได ้  ปัญหาเร่ืองความขดัแยง้กนัของขอ้มูลที่มีความซับซ้อน เป็นปัญหาหน่ึง
ในเร่ืองความถูกตอ้งของขอ้มูล ซ่ึงเมื่อไดม้ีการก าจดัความซับซ้อนของขอ้มูลออก ปัญหาเร่ืองความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีอาจเกิดขึ้นได ้เช่น อายุโดยปกตขิองคนงาน ควรอยูร่ะหว่าง 18 – 60 ปี ถา้หาก
ในระบบฐานขอ้มูล ปรากฏมีพนกังานที่มีอายุ 150 ปีซ่ึงเป็นไปไม่ไดใ้นทางปฏิบตัิที่หน่วยงานจะมี
การว่าจา้งคนงานที่มีอายุเกิน 60 ปี และอายุของคนในปัจจบุนัไม่ควรเกิน 100 ปี ผูบ้ริหารระบบ
ฐานขอ้มูลสามารถก าหนดกฎเกณฑใ์นการน าเขา้ขอ้มูล และระบบจดัการฐานขอ้มูลจะคอยควบคุม
ให้มีการน าเขา้ขอ้มูล เป็นไปตามกฎเกณฑใ์ห้มีความถูกตอ้ง 
 
ข้อเสียของการใช้ฐานข้อมลู 
 เสียค่าใชจ้่ายสูง เน่ืองจากราคาของโปรแกรมท่ีใชใ้นระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะมีราคา
ค่อนขา้งแพง รวมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง คือ ตอ้งมีความเร็วสูง มีขนาด
หน่วยความจ าและหน่วยเก็บขอ้มูลส ารองท่ีมีความจุมาก ท าให้ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายสูงในการจดัท า
ระบบการจดัการฐานขอ้มูล   เกิดการสูญเสียขอ้มูลได ้เน่ืองจากขอ้มูลต่าง ๆ ภายในฐานขอ้มูลจะถูก
จดัเก็บอยู่ในท่ีเดียวกนั ดงันั้นถา้ท่ีเก็บขอ้มูลเกิดมีปัญหา อาจท าให้ตอ้งสูญเสียขอ้มูลทั้งหมดใน
ฐานขอ้มูลได ้ดงันั้นการจดัท าฐานขอ้มูลท่ีดีจึงตอ้งมีการส ารองขอ้มูลไวเ้สมอ 
 

ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่
ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงหรือระบบย่อย ของธุรกิจนอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แลว้การ
วิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบ สารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยการวิเคราะห์และ
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ออกแบบระบบ (Systems Analysis) เป็น การศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบนั (Current 
System) เพื่อออกแบบระบบการท างาน ใหม่ (New System) นอกจากออกแบบสร้างระบบงานใหม่
แลว้เป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบ ต้องการปรับปรุงและแกไขระบบงานเดิมให้มีทิศทางท่ีดีขึ้น
โดยก่อนที่ระบบงานใหม่ยงไัม่นา มาใช้ งานระบบงานที่ด า เนินการอยู่ในปัจจุบนั เรียกว่า ระบบ
ปัจจุบนัแต่ถา้ต่อมามีการพฒันาระบบใหม่และน ามาใช้งานจะเรียกระบบปัจจุบันท่ีเคยใช้นั้นว่า
ระบบเก่า (Old System) วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) คือ
กระบวนการทางความคิด (Logical Process) พฒันา ระบบสารสนเทศเพื่อแกปัญหาทางธุรกิจและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชว้งจรพฒันาระบบมี ทั้งหมด 7 ขั้นตอนคือ 

1. เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition) การที่จะแก้ไขระบบเดิมที่มีอยู่แลว้ให้เป็นระบบ 
ใหม่ท่ีมีศกัยภาพยิ่งขึ้นไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนกัหรือแมแ้ต่การสร้างระบบใหม่ดงันั้นควรจะมีการศึกษา
ระบบเดิมเสียก่อนว่ามีระบบการทา งานอย่างไรตรงตามความตอ้งการครบถว้นเพียงพอที่จะท าให้ 
โปรแกรมเป็นไปไดห้รือไม่  

2. ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) จุดประสงคข์องการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ 
การก าหนดว่าปัญหาคืออะไรและตดั สินใจว่าการพฒันาสร้างระบบสารสนเทศหรือการแก้ไข
ระบบ สารสนเทศเดิมมีความเป็นไปไดห้รือไม่โดยเสียค่าใชจ้่าย และเวลานอ้ยที่สุด  

3. วิเคราะห์ (Analysis) เร่ิมเขา้สู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเร่ิมตงแัต่การศึกษา 
ระบบการทา งานของธุรกิจนั้นในกรณีท่ีระบบได้ศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แลว้จะต้อง
ศึกษาว่าท างานอย่างไรเพราะเป็นการยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิม
ท างานอย่างไร 

 4. ออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการออกแบบนกัวิเคราะห์ระบบจะน าการตดัสินใจ 
ของฝ่ายบริหารที่ไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ด้วย 
หลงจัากนั้นก็วิเคราะห์ระบบจะน าแผนภาพต่าง ๆ  ท่ีเขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็น
แผนภาพ  

5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) ในขั้นตอนน้ีโปรแกรมเมอร์จะเร่ิมเขียน และ 
ทดสอบโปรแกรมว่าทา งานถูกต้องหรือไม่ตอ้งมีการทดสอบขอ้มูลจริงที่เลือกแล้วถ้าทุกอย่าง 
เรียบร้อยแลว้จะไดโ้ปรแกรมท่ีพร้อมท่ีจะน าไปใชง้านจริงต่อไป  

6. การปรับเปล่ียน (Conversion) ขน้ั ตอนน้ีบริษทัน าระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้ 
การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบการป้อนขอ้มูลตอ้งท าให้เรียบร้อย และในที่สุดบริษัท เร่ิมตน้ ใช้
งาน ระบบใหม่น้ีได ้ 

7. บ ารุงรักษา (Maintenance) การบ ารุงรักษาไดแ้ก่การแกไ้ขโปรแกรมหลงัจากการใช้งาน 
แลว้ สาเหตุที่ตอ้งแกไ้ขโปรแกรมจากการใชง้านแลว้สาเหตุที่ตอ้งแกไ้ขระบบส่วนใหญ่มี 2 ขอ้ 
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ระบบงานที่เกีย่วข้อง 
 นายอภิสิทธ์ิ กล่ินล ายงค ์นายพงศธร ศรีราชา และนายจิรายุทธ จรดรัมย ์(2561) โครงการ
ระบบฐานขอ้มูลลานจอดรถ โครงการน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือน าระบบฐานขอ้มูลไปใช้ในกิจการลาน
จอดรถตามห้างสรรพสินคา้ และอธิบายการใช้งานของระบบขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับระบบเพ่ือ
น าไปใชง้านไดจ้ริง 
 นายอัควฒัน์ ศุภานันท์ธนฐิติ นายวรกุล ศรีพาชา และนางสาววสิษฐา ก ามะหยี่ (2561) 
โครงการระบบฐานขอ้มูลร้านขายเคร่ืองส าอาง โครงการน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือน าเสนอผลงานแก่ผูท่ี้
สนใจระบบร้านขายเคร่ืองส าอาง 
 นายไชยยงค ์ไชยะสี นายภูริภทัร แพร่น่าน และนายปกรณ์ บุญไทย (2561) โครงการจ าลอง
ระบบฐานขอ้มูลการจดัเก็บขอ้มูลสโตร์บริษทั พี.เอ็ม.พี คอนดิชนัเนอร์ โครงการน้ีมีจุดประสงคเ์พือ่
น าเสนอผลงานแก่ผูท่ี้สนใจในการท าระบบสต็อกสินคา้ของบริษทัท่ีจ าลองนั้น 
 
2.4 การน าระบบคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน 
 1. การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการสร้างระบบฐานขอ้มูล 
 2. การน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
 3. การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการค านวณระบบฐานขอ้มูล 
 4. การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการคน้หาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 
 5. การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นดา้นการพิมพเ์อกสาร 



บทที ่3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

 3.1 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

0 

    การจองตัว๋รถไฟ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 Context Diagram ระบบการจองตัว๋ 

 

- ร้องขอรายละเอียดของตารางรถไฟ 
- ร้องขอรายละเอียดของการจองตัว๋รถไฟ 
- ร้องขอรายละเอียดของตารางการจองตัว๋รถไฟ 
- ร้องขอใบเสร็จการช าระเงิน 
- ร้องขอตัว๋รถไฟ 
 

ลูกคา้ 

- แสดงรายละเอียดตารางรถไฟ 
- แสดงรายละเอียดการจองตัว๋รถไฟ 
- อนุมติัการจองตัว๋รถไฟ 

ผูดู้แลระบบ 

 
- ร้องขอรายละเอียดตารางรถไฟ 
- ร้องขอการจองตัว๋ 
- ร้องขอรายละเอียดการช าระเงิน 
 

- รายงานตารางรถไฟ 
- รายงานการจองตัว๋รถไฟ 
- รายงานการสรุปรายได ้
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3.2 การออกแบบระบบงาน (Flow chart) 

 

 

รูปที่ 3.2 Flow chart ระบบการจองตัว๋ 
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3.3 การออกแบบสตอร่ีบอร์ด (Story board) 

 

รูปที่ 3.3 หนา้ลงช่ือเขา้ใชพ้นกังาน 
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รูปที่ 3.4 หนา้ตารางเลือกสถานีปลายทาง 

 

รูปที่ 3.5 หนา้ตารางเลือกตูโ้ดยสาร 
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รูปที่ 3.6 หนา้แสดงขอ้มูลการจองตัว๋ 

 

รูปที่ 3.7 หนา้การช าระเงินผ่าน QR Code 
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 รูปที่ 3.8 หนา้ค านวณเงิน  

 

รูปที่ 3.9 ใบเสร็จการช าระเงิน 
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รูปที่ 3.10 ตัว๋รถไฟ 

 

3.4  การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Design) 

 1. ขอ้มูลตารางรถไฟ 

 2. ขอ้มูลการจองตัว๋รถไฟ 

 3. ขอ้มูลการลงช่ือเขา้ใชข้องพนกังาน 

 

3.5  การออกแบบส่ิงน าออก (Output Design)  

 1. หนา้จอคอมพิวเตอร์ คือ รูปแบบของฐานขอ้มูลที่เสร็จสมบูรณ์ 

 2. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ คือ การน าเสนอเพื่อสอบวิชาโครงการ 

 3. โปรแกรม Microsoft Access 2016 

 4. เคร่ืองพิมพ ์คือ ใชพ้ิมพเ์อกสาร  



บทที ่4 

ระบบฐานข้อมูลโครงการ จ าหน่ายตั๋วรถไฟ 

 

 4.1 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทีใ่ช้ 
 1. CPU Intel(R) Core (TM) i3-6100U CPU @ 2.30 GHz 2.30 GHz 
 2. Memory (RAM) 8.0 GB. 
 3. HARD DISK SSD 
 4. Printer HP Deskjet 2510 series 

5. Flash drive Kingston 8 GB 
 

4.2 โปรแกรมทั้งหมดทีใ่ช้ในการพัฒนา 
 1. โปรแกรมไม่โครซอฟทแ์อดเซส Microsoft Access 2016  
 2. โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิร์ด Microsoft Word 2016  
 3. โปรแกรมอโดบ้ีโฟโตช้อ้ป Adobe Photoshop CS6  
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4.3 การติดตั้งและลงโปรแกรม  

 

รูปที่ 4.1 หนา้ Desktop 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 4.2 คล๊ิกท่ีไอคอน This PC  
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รูปที่ 4.3 เขา้ไปที่ไดรฟ์  Data(D:) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 เขา้ไปที่โฟลเดอร์ Project  
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รูปที่ 4.5 เขา้ไฟลร์ะบบฐานขอ้มูลการจองตัว๋รถไฟ.accdb 

 

 

 

 

4.4 วิธีการใช้งาน 

 

รูปที่ 4.6 หนา้ลงช่ือเขา้ใชพ้นกังาน 
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รูปที่ 4.7 หนา้ตารางเลือกสถานีปลายทาง 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 4.8 หนา้ตารางเลือกตูโ้ดยสาร 
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รูปที่ 4.9 หนา้แสดงขอ้มูลการจองตัว๋ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.10 หนา้การช าระเงินผ่าน QR Code 
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รูปที่ 4.11 หนา้ค านวณเงิน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.12 ใบเสร็จการช าระเงิน 
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รูปที่ 4.13 ตัว๋รถไฟ 

 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการท าโครงการ 

 
 5.1 สรุปผลโครงการ 
 1. สร้างระบบฐานขอ้มูลไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้
 2. จดัระบบการจ าหน่ายตัว๋รถไฟไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 3. เป็นระบบที่สะดวกต่อผูใ้ชต้ามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้
 
5.1.1 สรุปขนาดโปรแกรม 
ที่ ช่ือไฟล์ ขนาด หมายเหต ุ
1 ระบบฐานขอ้มูลการจองตัว๋รถไฟ 4480 KB ไฟลง์านฐานขอ้มูล 

ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดของโปรแกรม 
 

5.1.2 สรุปข้อผดิพลาดที่มผีลต่อการออกแบบระบบงน 
 1. มีขอ้มูลไม่ตรงตามความตอ้งการ 
 2. ออกแบบโปรแกรมไม่ตรงตาม Storyboard ทีว่างไว ้
 3. ขอ้มูลที่น ามาใชม้ีความผิดพลาด 
 
5.1.3 สรุปข้อผดิพลาดที่มใีนโปรแกรม 
 1. โปรแกรมไม่ตอบสนอง 
 2. ขอ้มูลไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
 3. ไฟลง์านมีปัญหาเกิดการ Error 
 
5.2 ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 1. ปัญหาทางดา้นความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม 
 2. แหล่งขอ้มูลท่ีท าโครงการนั้นมีนอ้ยเกนิไป 
 3. เกิดการพิมพเ์อกสารที่ผิดพลาดมากเกิน 
 4. ปัญหาเร่ืองการเขียนโคด้บางสูตรที่ไม่เคยเรียนมาก่อ
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5.3 แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

ตารางที่ 5.2  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
หมายเหตุ    เส้นสีด า คือ ระยะเวลาท่ีก าหนด 

                             เส้นสีแดง คือ ระยะเวลาในการเดินการจริง 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการท าโครงการนักศึกษา  ปวช.3 และปวส.2                 11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ้ ATC.01โครงการ รอบท่ี 1 (บทที่1+
ลงทะเบียนออนไลน์)  

                14 มิถุนายน -3 
กรกฎาคม  62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 1                 5  กรกฎาคม 62 

เสนอหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 6  กรกฎาคม 62 

ประกาศผลหัวขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 9  กรกฎาคม 62 
ส่งบทท่ี 2                 18-25 กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 1-17 สิงหาคม 62 

สอบหัวขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                20-24 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 29 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม  
50% 

                10-16 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 60%                 17-23 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 70%                 24-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนที่ 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ์ 63 ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหน้า 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

ส่งความคืบหน้า 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  7 ธันวาคม 62 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 11 ธันวาคม 62 

ส่งบทท่ี 4                  6-19 มกราคม 63 

ส่งบทท่ี 5                 14-26 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 1-20 กมุภาพนัธ์ 2563 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 
ล าดบั รายการ จ านวน ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 1 รีม 115 
2 ค่ารวมเล่ม 1 เล่ม  200 
3 ค่าCD 1 แผ่น 75 

รวมเป็นเงิน 390 

 
ตารางที่ 5.3 งบประมาณการด าเนินงาน 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- ใบเสนอขออนุมตัิการท าโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ATC.01) 
- ใบที่ปรึกษาร่วมโครงการ (ATC.02) 
- ใบขอสอบป้องกนั โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.03) 
- รายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.04) 
- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
- ใบเสนอขออนุญาตอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมจดัท าเอกสาร (ATC.06) 



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner
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ประวัติผู้จัดท ำ 
 

นางสาวเนตรนภา ปัดถามัง  เกิดเมื่อว ันที่  11 ธันวาคม 2544 ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา เมื่อปีการศึกษา 
2559 จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  
ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยู่บา้นเลขที่ 51/11 ซอยสุขุมวิท 49/6  ต าบลคลองตนัเหนือ 
อ าเภอวฒันา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10110  
เบอร์โทรศพัท ์093-449-8255 
E-mail: nnpptg011211@gmail.com   Line ID: nnpptg011211 
 
นายธนวินท์ ทองเรืองรุ่ง เกิดเมื่อว ันที่  21 พฤศจิกายน 2544 ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนลาซาลเมื่อปีการศึกษา 2559 จบ
การศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยู่บา้นเลขที่ 2080/193 ซอยแบร่ิง 40 ต าบลส าโรงเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 
เบอร์โทรศพัท ์061-989-4363 
E-mail: Tanawin147@gmail.com  Line ID: win2544 
 
นายทรงกฎ ศรีไพรวนั เกิดเมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2544 ส าเร็จการศึกษา
ชั้นมธัยมตอนตน้จากโรงเรียนลาซาล  เมื่อปีการศึกษา 2559 จบการศึกษา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่
วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
ปัจจุบนัอาศยั อยู่บา้นเลขที่ 3361 ซอยวดัด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10270     
เบอร์โทรศพัท ์ 082-386-3048   
E-mail: peepee0833863048@gmail.com Line ID: Pee18san846 
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