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ขอมูลคือ ขอเท็จจริงท่ีมีการรวบรวมไวและมีความหมาย อาจเกี่ยวขอกับคน ส่ิงของ หรือเหตุการณอ่ืนๆ 

ความถูกตอง (Accuracy) 
ขอมูลที่ดีจะตองมีความถูกตอง เพ่ือใหสามารถนําเอาไปใชประโยชนได ขอมูลที่ไมเปนจริง และมีความ

คลาดเคลื่อนอยูมาก อาจกอใหเกิดความเสียหายเมื่อนําขอมูลนั้นมาใช ดั่งสํานวนที่วา 
“_____________________________ (____________________________ : ______)” 

มีความเปนปจจุบัน (Update) 
เนื่องจากขอมูลปกติเปนขอมูลที่คงที่ เวนแตวาจะมีการแกไขโดยผูใช อีกท้ังเหตุการณตางๆ มักเปล่ียนแปลง

หรือเกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลาหากขอมูลที่มีอยูลาสมัย อาจจะทําใหผลลัพธผิดพลาดได 

ตรงตามความตองการ (Relevance) 
จะตองมีการสํารวจขอบเขตของขอมูลที่จะนํามาใชใหสอดคลองตรงตามความตองการใหมากท่ีสุด 

ความสมบูรณ (Complete) 
การนําเอาขอมูลมาใช จะตองมีความสมบูรณของขอมูลมากพอ จึงจะทําใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ 

สามารถตรวจสอบได (Verifiable) 
ขอมูลที่ไดมา อาจมาจากหลายแหลงขอมูล ดังนั้นหากขอมูลที่ไดมาสามารถตรวจสอบแหลงที่มา หรือมี

หลักฐานอางอิงแลว จะทําใหปองกันขอมูลที่ไมเกิดประโยชน และอาจนําผลเสียมาให 
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***เรียงจากหนวยขอมูลที่เล็กที่สุด ไปใหญท่ีสุด*** 

� __________ (____ : _______________) 

เปนลําดับชั้นหนวยขอมูลที่เล็กท่ีสุด เปนเลขฐานสองที่มีเพียงคา 1 กับ 0 เทานั้น 

� __________ (_______) 

คือบิตทีม่ารวมกันหลายๆบิต 

� _______________________ (_______) 

ประกอบดวยขอมูลไบตตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป 

� _______________________ (_______) 

คือกลุมของฟลดที่มีความสัมพันธกัน และนํามาจัดเก็บรวมกัน 

� _____________________________________ (_______) 

คือการนําเอาขอมูลหลายเรคอรดมารวมกัน 
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จากตัวอยางดานบนแสดงขอมูลซีพียู เห็นไดวาประกอบดวยขอมูลจํานวน _____ ฟลด ดวยกัน ชื่อของฟลด

ตางๆ ไดแก 

1. ______________________(ฟลดที่ 1) 

2. ______________________(ฟลดที่ 2) 

3. ______________________(ฟลดที่ 3) 

4. ______________________(ฟลดที่ 4) 

5. ______________________(ฟลดที่ 5) 

ซ่ึงขอมูลของซีพียูแตละตัวก็คือ _________ นั่นเอง และในตารางน้ีก็มีทั้งหมด ____ เรคอรด 

ฟลดที่ไมมีขอมูลซ้ํากันเลยจะเรียกวา ___________ (__________) ซึ่งจะใชเปนตัวอางอิงแตละเรคอรด 

จากตัวอยางดังกลาว มีคียฟลดคือ ______ ซึ่งไมมีขอมูลซ้ํากันเลย ตรงขามกับฟลดสามารถมีขอมูลที่ซ้ํากันได 
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ฐานขอมูลเกิดจากการรวบรวมเอาแฟมตารางขอมูลหลายๆแฟมที่มีความสัมพันธกันมาเก็บรวบรวมกันไวที่

เดียว  โดยจะมีการ เก็บคําอธิบาย เกี่ ยวกับโครงสร างฐานขอมูล เรียกว า  __________________ 
(__________________) 

 

 
***อางอิงจากตารางซีพียูที่กลาวมาขางตน*** 

 

 

 

 

 

 

' 	 �
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โครงสรางแฟม ขอด ี ขอเสีย สื่อ 
ที่ใชเก็บ 

แบบเรียงลําดับ 
(sequential file) 

- เสียคาใชจายนอย 
- ใชงานไดงาย 
- เหมาะกับงานประมวลผลที่มี

การอานขอมูลแบบเรียงลําดับ 

และมีปริมาณมาก 
- สื่อที่ใชเก็บมีราคาถูก 

- เสียเวลาหาขอมูล 
- ขอมูลที่ใชตองมีการจัดเรียก

กอนเสมอ 
- ไมเหมาะสมกับงานที่ตองแกไข 

เพ่ิม ลบขอมูลเปนประจํา 

เทปแมเหล็ก 
(magnetic tape) 

แบบสุม 
(random file) 

- ทํางานไดรวดเร็ว 
- เหมาะกับงานท่ีแกไข เพ่ิม ลบ

เปนประจํา 

- ไมเหมาะกับงานประมวลผลท่ีมี

ปริมาณมาก 
- การเขียนโปรแกรมเพ่ือคนหา

ขอมูลจะซับซอน 
- ไมสามารถเขาถึงขอมูลแบบ

เรียงลําดับได 

จานแมเหล็ก 
(magnetic disk) 

แบบลําดับดรรชนี 
(indexed 
sequential file) 

- รอบรับการประมวลผลสองแบบ

คือแบบลําดับ และแบบสุม 
- เหมาะกับงานท่ีแกไข เพ่ิม ลบ

เปนประจํา 

- สิ้นเปลืองเน้ือท่ีในการจัดเก็บ 
- การเขียนโปรแกรมเพ่ือคนหา

ขอมูลจะซับซอน 
- การทํางานชากวาแบบสุม 
- มีคาใชจายสูง 

จานแมเหล็ก 
(magnetic disk) 

 

� ลดความซ้ําซอนกันของขอมูล (Reduced data redundancy) 
� ลดความขัดแยงของขอมูล (Reduced data inconsistency) 
� การรักษาความคงสภาพของขอมูล (improved data integrity) 
� ใชขอมูลรวมกันได (Shared data) 
� งายตอการเขาถึงขอมูล (Easier access) 
� ลดระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน (Reduced development time) 

นอกจากน้ีฐานขอมูลยังชวยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดดวย 
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การจัดการฐานขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยปกตินั้นจะโปรแกรมท่ีเรียกวา ระบบการจัดการฐานขอมูล 
(DBMS : Database Management System) ที่นิยมใชงานกันในปจจุบันไดแก 

� Oracle 
� Sybase 
� Microsoft SQL Server 
� Microsoft Access 
� MySQL 
� DB2 

� Cache’ 
� PostgreSQL 
� Interbase 
� Firebird 
� Pervasive SQL 
� SAP DB 
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Relational Database 

           หมายถึง กลุมของขอมูล หรือ รูปของแหลงขอมูลท่ีถูกจัดเก็บในลักษณะฐานขอมูล(Database) โดยอาศัยรูปแบบของ

ตาราง (Table) 

ชนิดของความสัมพันธระหวางตาราง 

• One-To-One หมายถึง ขอมูล 1 เร็คคอรดท่ีอยูในตารางหนึ่งมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกับขอมูลท่ีอยูในอีกตาราง

หนึ่ง โดยท่ีสามารถอางอิงไดเพียง 1 เร็คคอรดเทานั้นเชน นักศึกษา 1 คนสามารถมีรหัสประจําตัวได  1 หมายเลข 

กลับกัน รหัสประจําตัวแตละหมายเลขก็จะอางอิงนักศึกษาไดเพียงคนเดียวเทานั้น 

• One-To-Many หมายถึง ขอมูล 1 เร็คคอรดท่ีอยูในตารางหนึ่งมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกับขอมูลท่ีอยูในอีกตาราง

หนึ่ง โดยท่ีสามารถอางอิงไดมากกวา 1 เร็คคอรดเชน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาไดหลายคน และนักศึกษาหลายคนอยู

มหาวิทยาลัยเดียวกัน 

• Many-To-Many  หมายถึง ขอมูลหลายเร็คคอรดท่ีอยูในตารางหนึ่งมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกับขอมูลท่ีอยูในอีก

ตารางหนึ่ง โดยท่ีสามารถอางอิงไดเพียง 1 เร็คคอรดเทานั้นเชน นักศึกษา 1 คนลงทําเบียนหลายวิชา กลับกัน แตละ

วิชาก็มีนักศึกษาลงทะเบียนไดหลายคน 

 

ภาษา SQL (Standard Query Language) 

ภาษา __________________________________(SQL)ภาษาท่ีกลายเปนภาษามาตรฐานสํา หรับระบบฐานขอมูล

คือ ภาษา Standard relational database Query Language หรือเอสคิวแอล (SQL) หรือซีควอล (SE-QUEL) ซ่ึงเปนภาษา

ท่ีพัฒนาข้ึนมาโดยบริษัทไอบีเอ็ม ภาษา SQL (Standard Query Language) เปนสวนหนึ่งของระบบฐานขอมูลแบบรีเลชั่นเนล

(Relational Database) ท่ีไดรับความนิยมมากเพราะงายตอความเขาใจ และอยูในรูปภาษาอังกฤษ ภาษา 

SQL แบงออกเปน 2 สวน คือ 

1. ภาษาท่ีใชสําหรับจัดการโครงสรางขอมูล (Data Definition Language-DDL) 

CREATE TABLE ______________________ 

DROP TABLE ________________________ 

ALTER TABLE ________________________ 

2. ภาษาสําหรับการจัดการขอมูลในฐานขอมูล (Data Manipulation Language: DML)มี 4 คําสั่ง 

SELECT _________________________________ 

DELETE ________________________________________________ 

INSERT ________________________________________________ 

UPDATE _______________________________________________ 




