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วัตถุประสงค 

1. อธิบายถึงความหมายของขอมูลและสารสนเทศได 

2. บอกประเภทของแฟมขอมูลได 

3. อธิบายถึงการเขาถึงขอมลูตามประเภทของการจัดระเบียนแฟมแบบตาง ๆ พรอม

ยกตัวอยางลักษณะงานได 

4. อธิบายถึงประโยชนการจัดการฐานขอมูลได 

5. เปรียบเทียบประเภทฐานขอมูลแบบตาง ๆ ได 

6. อธิบายถึงสารสนเทศท่ีนํามาใชในองคกรระดับตาง ๆ  ได 

7. เปรียบเทียบระบบสารสนเทศในแตละประเภทได 

 

1. ขอมูลและสารสนเทศ 

2. การจัดองคกรแฟม (File Organization) 

3. การจัดการฐานขอมลู (Database management) 

4. ประเภทของระบบสารสนเทศ 

5. สวนประกอบของระบบสารสนเทศ 

 

ขอเท็จจริงในเบื้องตนที่ยังไมไดประมวลผล เชน ชื่อของพนกังานและจํานวน

ช่ัวโมงในการทํางานในสัปดาห, รหัสสนิคาในคลังสินคา หรือในใบสั่งซ้ือ เปนตน เม่ือ

ขอเท็จจริงเหลาน้ันถูกจัดการหรือสรางความสัมพันธเพ่ือใหสื่อความหมายตามที่ตองการก็

จะกลายเปนสารสนเทศ 

1. ขอมูลประเภทตัวอักษร 

2. ขอมูลประเภทภาพ 

3. ขอมูลประเภทเสียง 4. ขอมูลประเภทภาพเคลื่อนไหว 5. ขอมูลประเภทตัวเลข 
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เครื่องไมโครคอมพิวเตอรจะใชการกาํหนดรหัสท่ีเรียกวา ASCII Code โดยใช

กลุมของบิตขนาด 8 บิตตอตัวอักษร ในระบบเลขฐานสอง กําหนดเปนสัญลักษณได

ทั้งหมด 256 ตัว  ( 0 - 255 ) 

0- 31  =  รหัสที่ใชควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ  

32  = ชองวาง ( Space bar )  

33-127 =  ตัวอักษรท่ีปรากฏบนแปนพิมพภาษาอังกฤษทั้งหมด เชน 65 = A 

128-255  =  สัญลักษณ พิเศษอ่ืน ๆ  

 ภาพจะประกอบดวยจดุเล็ก ๆ  จํานวนมากท่ีนํามาประกอบกัน เรียกวา พิกเซล (Pixel) 

 GIF (CompuServe  Graphics Interchange Format)  พัฒนาโดย CompuServe  
เกบ็รายละเอียดของสีแบบ 8  บิต กําหนดความละเอยีดของสีไดไมเกนิ 256 สี มคีวาม
ละเอยีดของการแสดงผลขนาดสูงสุด 64,000 x 64,000 จดุ(Pixels) 

 JPEG  หรือ JPG (Joint Photographic Experts Group)  ไฟลที่มนีามสกุล เปน .JPG 
เกบ็รายละเอียดของสีแบบ 24 บิต  กําหนดความละเอยีดของสีไดสูงสุดไดถึง 16.7 ลานสี  

 TIFF หรือ TIF (Tagged Image File Format)  ไฟลมีนามสกุลเปน .TIF  เกบ็รายละเอียด   
ของสีแบบ 48  บิต 

 XBM (X Bitmap) ใชแสดงผลบน X window ในระบบปฏิบัตกิาร UNIX 

 BMP (Bitmap) ไฟลมีนามสกุลเปน .BMP มีขนาดใหญและไมไดรับการบีบอดัขอมลู 

 PNG (Portable Network Graphic) เปนไฟลท่ีพัฒนาขึ้นมาใชแทนไฟลกราฟกแบบอ่ืน ๆ  
เพ่ือใหสามารถใชไดกบัทกุ ๆ  ระบบปฏิบัติการท่ีใชอยู 

 เปนการแปลงขอมูลเสียงท่ีในรูปของสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณดิจติอล เทคนิค

ที่ใชในการแปลงสัญญาณ เรียกวา PCM ( Pulse Code Modulation)  

 

การแปลงขอมูลภาพในรูปสัญญาณดิจติอล โดยการนําภาพน่ิงมาทําเปนเฟรมที่

มีความตอเนื่องของภาพจํานวนมาก ๆ  
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ขอมูลที่สามารถประมวลผลทางคณิตศาสตรได 1. หนวยขอมูลระดบักายภาพ (Physical Component) เปนหนวยของขอมูลที่ถูกรบัรู

โดยตรงโดยฮารดแวร ไดแก  

1. บิต (Bit) เปนหนวยขอมลูที่เล็กที่สุดทางคอมพวิเตอรมีเพียง 2 สถานะ 

2. ไบต (Byte) เปนหนวยรวมของบิต โดย 8 บิต ใชแทนอักขระ 1 ตัว  

2. หนวยขอมูลระดบัตรรกะ (Logical  Component) เปนหนวยของขอมูลที่ถูกรบัรูและ

เขาใจไดโดยมนุษย ประกอบดวย 

1. เขตขอมูล (Field) เปนหนวยรวมของไบต ถือเปนหนวยขอมูลที่เล็กที่สดุทีส่ื่อความหมายได 

2. ระเบียน (Record) เปนหนวยรวมของเขตขอมลูที่สัมพันธกัน 

3. แฟม (File) เปนหนวยรวมของระเบียนที่สัมพันธกัน 

4. ฐานขอมูล (Database) เปนหนวยรวมของแฟมตาง ๆ ที่สัมพันธกัน 

ปจจุบันมหีนวยขอมูลที่ใหญกวาฐานขอมูลไดแก คลังขอมูล (Data warehousing)  

1. การเขาถึงแบบลําดับ (Sequential access) จะถูกดําเนินการเม่ือระเบียนถูกเขาถึง

ตามลําดับของขอมูลที่จัดเก็บบนสื่อ เปนวิธีหลักที่ถูกใชในการประมวลผลเชิงกลุม 

(Batch Processing) มีการปรับปรุงขอมูลเปนวาระที่แนนอน เชน ทกุคืนหรอืทุก

สัปดาห เปนตน สื่อท่ีนิยมใชจัดเก็บไดแก เทปแมเหล็ก 

2. การเขาถึงโดยตรง (Direct Access) บางทีเรียกวาการเขาถึงแบบสุม (Random 

Access) ระเบียนจะถูกเขาถึงโดยตรงไมจําเปนตองเริ่มเรียงลาํดับจากตนแฟม โดย

อาศัยคียหลัก (Primary Key) เปนตัวระบุตําแหนงของระเบียนที่ตองการเขาถึง ใช

สําหรับการประมวลผลแบบตอตรง (On-line Processing) ใชไดกับสื่อบันทึกชนิดที่

สามารถเขาถึงโดยตรงได เชน จานแมเหล็ก รวมทั้งสื่อบันทึกชนิดใหม ๆ 
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 เปาหมายหลักของการจัดองคกรแฟมก็คือ 

1. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงระเบียน 

2. ประสิทธิภาพในการใชพ้ืนที่ในสื่อ 

 มาตรฐานการจัดองคกรของแฟม (File Organization) มี 3 ชนิด ไดแก 

1. การจัดองคกรแฟมแบบลําดับ (Sequential Organization)  

2. การจัดองคกรแฟมแบบลําดับเชิงดัชนี (Indexed-sequential Organization)  

3. การจัดองคกรแฟมแบบทางตรง (Direct Organization) 

 ระเบียนในแฟมถูกจัดเก็บโดยเรียงลําดับตามคาของคียหลัก มีประสิทธิภาพมากใน

งานประมวลผลเชิงกลุม (Batch System) ทีมี่ขอมูลจาํนวนมากถูกปรับปรุง (เพ่ิม 

ลบ แกไข) ในคราวเดียวกัน โดยจะกระทําในแฟมรายการเปลี่ยนแปลง 

(Transaction Files) จากน้ันจึงนําผลลัพธไปปรับปรงุคาในแฟมหลกั (Master 

File) อีกท ี

 ขอดี คือ เปนวิธีจัดการที่งายที่สุด, ใชประโยชนจากพ้ืนท่ีของสื่อบันทกึไดคุมคาที่สุด , 

สามารถใชกับอุปกรณจัดเก็บที่มีราคาตอไบตตํ่าสุด เชน เทปแมเหล็ก 

 ขอจํากัด คอื การเพ่ิม, แกไข และลบขอมูลจาํเปนตองเริ่มสรางแฟมใหมทุกครั้ง ถือ

เปนขอจํากัดของการประมวลผลแบบเชิงกลุม 

 

 ระเบียนจะถูกจัดเก็บเรียงตามลําดับของคาคียหลักในรูปแบบที่สามารถเขาถึงแบบ
ลําดับไดอยางรวดเร็วโดยอาศยัการคนหาตาํแหนงที่อยูผานแฟมดัชน ี

 แฟมดัชนี (Index File) คือ จะเก็บคาของคียหลักที่เปนตัวช้ี (Pointer) ไปยังขอมูล
ทีต่องการตามลักษณะเชงิกายภาพของสื่อบันทึกท่ีใช เชน แทรค็ (Track) และไซลิน
เดอร (Cylinder) เปนตน 

 การจัดองคกรแฟมแบบลําดับเชิงดัชนีท่ีไดรับความนยิมสูงสุดไดแก ISAM (Indexed 
Sequential Access Method) ของไอบีเอ็ม 

 ขอดี คือ สามารถเขาถึงไดทั้งแบบลําดับ (Sequential) และแบบโดยตรงใน
สภาพแวดลอมของแอพพลิเคช่ันทั้งแบบเชงิกลุม (Batch) และแบบตอตรง 
(Online) 

 ขอจํากัด คือ ตองใชเวลาและพ้ืนท่ีวางในการจัดการและบํารุงรักษาแฟมดชัน,ี 
จําเปนตองเรียงแฟม (File Reorganization) ใหมเปนระยะ ๆ เมื่อเวลาผานไป 

 

 เปนวิธีที่สามารถเขาถึงระเบียนไดโดยตรงอยางรวดเร็วท่ีสดุ ไมจําเปนตองดูแลแฟม

ดัชนี แตคียหลักจะถูกแปลงเปนหมายเลขตําแหนงที่เก็บเชิงกายภาพของสื่อบันทึก 

โดยอาศัย Hashing algorithm 

 Hashing algorithm เปนวิธีคํานวณหมายเลขตาํแหนงที่อยูเชิงกายภาพ โดยนิยม

ใชวิธหีารคียหลักดวยตัวเลข Prime number (ตัวเลขที่หารไมลงตัวยกเวน 1 และ

ตัวมันเอง) ที่มีขนาดเล็กที่สุด 

 ขอดี คือ เปนวิธีการเขาถึงโดยตรงตามตําแหนงท่ีอยูเชิงกายภาพของขอมูล เหมาะ

กับแอพพลิเคช่ันในสภาพแวดลอมแบบตอตรง (On-line) 

 ขอจํากัด คอื ตองการพ้ืนท่ีวาง, มีความยุงยากหากจะเรียกใชระเบียนแบบเรียงลําดับ

, เวลาท่ีใชอาจนานขึ้นกวาเดมิถาคาคียที่คนหาไปตกอยูในบริเวณท่ีตําแหนงชนกัน 

(Collision) บอย ๆ และการจัดการชนกันเปนสิ่งท่ีตองพิจารณา 

 

 



5 

1. การควบคุมความซํ้าซอน (Redundancy) และความสอดคลองกนั (Consistency) ของ
ขอมลูทําไดยาก 

2. ขอมลูและโปรแกรมไมเปนอสิระ (Program-data dependency) เน่ืองจากโปรแกรมเปนผู
ครอบครองแฟมขอมูลโดยตรง เมื่อมีการเปล่ียนแปลงแกไขโครงสรางหรือวิธีการเขาถึงแฟม 
จะกระทบโดยตรงตอขอมูลเดมิท่ีจดัเกบ็และจาํเปนตองแกโปรแกรมใหมเสมอ 

3. ไมเหมาะกับการใชขอมลูในองคกรขนาดใหญ เพราะเปนไปไดยากท่ีโปรแกรมเมอรจะคอยดแูล
จดัการกับขอมูลและแฟมจํานวนมาก ๆ  ใหมีความคงสภาพท่ีถูกตองอยูเสมอ ขาดความ
ยืดหยุนในการใชขอมูลรวมกัน (Inflexible access to shared data) เน่ืองจากโครงสราง
การจัดเก็บขอมลูและวธิีการเขาถึงขอมลูในแตละแอพพลิเคชั่นยอมแตกตางกนัไป 

4. ขาดความเปนมาตรฐาน องคกรหนึ่ง ๆ  อาจพัฒนาหลายแอพพลิเคชั่นในระบบงานตาง ๆ  
(โดยโปรแกรมเมอรหลายคน) การควบคมุมาตรฐานเปนไปไดยาก เชน มาตรฐานของขอมูลใน
เขตขอมูล (ชนิด,ขนาด,รปูแบบ,ขอบเขตของคาท่ีเปนไปได เปนตน) มาตรฐานดานระบบ
ความปลอดภัย เปนตน 

แฟมเปนหนวยรวมของขอมลูหรือสารสนเทศท่ีถกูจดัเก็บในรปูแบบของคอมพิวเตอร 
ในการจัดเก็บจาํเปนตองตัง้ชือ่แฟม (File name) และโดยท่ัวไปแฟมในระบบพีซีมกัจะตองมี
นามสกลุหรอืสวนขยายแฟม (File extension) ซ่ึงมักมีความยาวไมเกนิ 3 ตัวอักษร เพ่ือระบุวา
เปนแฟมชนิดใด ทั้งชื่อและสวนขยายจะถูกคัน่ดวยสัญลกัษณ “.” เชน แฟม REPORT.DOC เปน
ตน  REPORT จดัเปนชื่อแฟม และ DOC จดัเปนสวนขยายแฟม ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง แฟมประเภท
เอกสาร (Document file)  

 แฟมโปรแกรม (Program file) ไดแก .COM, .EXE, .BAT แฟมสนับสนนุโปรแกรม ไดแก 
.DLL, .DRV, .VXD 

 แฟมขอมูล (Data files) ไดแก .DOC, .DAT, .MDB, .DBF, .XLS, .WRK 

 แฟมแอสกี (ASCII file) .TXT จะเก็บเฉพาะตัวอักษร ไมมีรูปแบบและโครงสราง 

 แฟมภาพ (Image files) ไดแก .TIF, .EPS, .JPG, .GIF, .BMP 

 แฟมออดิโอ (Audio files) ไดแก .WAV, .MID, .MP3 

 แฟมวีดิทัศน (Video files) ไดแก .AVI, .MPG 

 

 แฟมหลัก (Master files) เปนแฟมที่บรรจุไวดวยระเบียนขอมลูถาวรที่ไมถูก

ปรับปรุงบอย ๆ อยางเชน แฟมนักศึกษา ที่เก็บขอมูลสวนตวัชื่อและท่ีอยูของ

นักศึกษา แฟมสินคา เปนตน 

 แฟมรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction files) เปนแฟมช่ัวคราวที่เกบ็ขอมูล

รายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพื่อนําไปปรับปรุงขอมูลในแฟมหลักสําหรับการเพ่ิม, 

แกไข, ลบ เชน ขอมูลการลงทะเบยีนเรียน ขอมูลการขาย ขอมูลเหลานี้ควรถูกเก็บไว

ในแฟมช่ัวคราวกอน จากนั้นจึงนําขอมูลที่เปลี่ยนแปลงในแฟมเหลานี้ไปปรับปรงุ

ขอมูลในแฟมหลักอีกทีหน่ึง 
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 การประมวลผลแบบกลุม (Batch processing) ขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

จะถูกเกบ็รวบรวมไวเปนวัน ๆ หรือหลายสัปดาหแลวจึงนําไปประมวลผลทั้งหมดใน

ลักษณะเปนกลุมในคราวเดียวกันภายหลัง วิธีการเชนนี้มคีาใชจายต่ํากวาแบบ

ออนไลนและเหมาะกบังานท่ีไมตองการคําตอบแบบทันทีทันใด เชน การตัดบัญชี

รายการเช็ค เมื่อเช็คนําฝากเขามาตอนเชา ธนาคารจะบันทึกรายการไวแตยังไมได

คํานวณยอดบัญชีใหจนกระทั่งถึงสิ้นวันจึงจะถูกคํานวณปรับปรุงยอดในบัญช ี

 การประมวลผลแบบออนไลน (Online processing) บางทีเรียกวา การประมวลผล

แบบทันกาล (Real-time processing) เม่ือปอนรายการเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบ

คอมพิวเตอร รายการเปลี่ยนแปลงน้ันจะถูกนําไปปรบัปรงุในแฟมหลักทันท ีเชน การ

ถอนเงินสดจากบัญชีผานเครื่องเอทีเอ็ม ระบบการจองต๋ัวเครื่องบิน 

 

 

การจัดการฐานขอมูล คือ การบริหารแหลงขอมูลไวที่ศูนยกลาง เพ่ือการใช

อยางมีประสิทธิภาพ ลดการซํ้าซอน รวมท้ังความขัดแยงของขอมูล ในอดตีการเก็บขอมูล

มักจะเปนอิสระตอกัน เชน องคการหน่ึงจะมแีฟมบุคคล (Personnel) แฟมเงินเดือน 

(Payroll) และแฟมสวัสดิการ (Benefits) อยูแยกกัน เวลาตองการขอมูลของพนักงาน

ทานใดจะตองเรียกดูขอมูลทั้ง 3 แฟม ซ่ึงไมสะดวก ทําใหเกิดแนวคิดการรวมแฟมขอมูล

เขาดวยกันเปนฐานขอมูล (Database) และเกิดระบบการจัดการฐานขอมูล (Database 

Management System : DBMS) เพ่ือใชสรางและบํารุงรักษาฐานขอมูล แลวใช

โปรแกรมอ่ืนที่สรางข้ึนเรียกใชขอมูลที่อยูในฐานขอมูล 

1. ลดความยุงยากและซับซอนในการจดัการขอมูล 

2. ลดความขัดแยงของขอมูลในหนวยงานและระบบองคการ 

3. สนับสนุนการใชขอมูลรวมกัน 

4. เพ่ิมความปลอดภัยใหขอมูล 

5. ชวยใหขอมูลมีความถูกตองและทันเหตุการณ 

6. สามารถควบคุมและสรางมาตรฐานของขอมูลในองคการ 

7. สรางความยืดหยุนในการนําขอมูลมาใชประโยชน 

8. สามารถนําขอมลูมาใชอยางมีประสิทธภิาพ 

9. ประหยัดเวลาและคาใชจายในการบรกิารขอมูล 

10.ขอมูลมอีิสระจากชดุคําสั่งท่ีใช 

1. มีคาใชจายเกี่ยวกบับคุลากร โดยเฉพาะผูดแูลระบบฐานขอมูล (Database Administrator: DBA) 

2. มีคาใชจายในการสรางฐานขอมูล กรณีเปลี่ยนขอมูลแบบเกาใหเปนฐานขอมลูและตองแกไขโปรแกรมเกา 

3. หากตองการจัดเกบ็ขอมลูท่ีใหญขึน้ ตองการเขาถึงขอมูลท่ีรวดเร็ว อาจจะตองเพ่ิมโปรเซสเซอร 

4. คาใชจายดานโปรแกรมประยกุต และอุปสรรคในการพัฒนาระบบขอมูล เชน 

1. ความผิดพลาดจากการปอนขอมลูเขายอมมีผลกระทบกบัหนวยงานอื่นท่ีนาํขอมูลนัน้ไปใช 

2. การสรางขอมลูรวมทั้งองคการทําไดยากเนือ่งจากแตละแผนกอาจจะตองการขอมลูในความละเอียดท่ี

ไมเทากัน ผูจัดการระดบัลางตองการใชขอมูลเพื่อทํางานวันตอวัน แตผูบริหารระดบัสงูตองการใช

ขอมูลเพ่ือวางแผน 

3. เนื่องจากทุกแผนกใชขอมูลรวมกนัจงึตองสรางระบบความปลอดภัยเพ่ือไมใหขอมลูร่ัวไหล ตอง

กาํหนดรหัสผาน กําหนดสทิธการใชงานของผูใชแตละคน ซ่ึงยุงยากสําหรับการใชฐานขอมูลรวมกนั 

ไมเหมือนกบัระบบแฟมขอมลู ทุกแผนกมีสทิธิ์ใชเครื่องของตนเองไดเตม็ท่ี มีอิสระในการตดัสนิใจ 
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1. ประสานงานกับผูจัดการแฟมขอมูล (File manager) ในการจัดเก็บ เรียกใช และ

แกไขขอมูล 

2. ควบคุมความสมบูรณของขอมูลใหอยูสภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา 

3. ควบคุมความปลอดภัยของขอมูล 

4. สรางระบบขอมูลสํารองเพ่ือปองกันความเสยีหาย 

5. ควบคุมความตอเน่ืองและจัดลําดับการทํางานที่เหมาะสม เพ่ือการใชงานสะดวก 

รวดเรว็และถูกตอง 

 

1. แบบลําดับชั้น/ตนไม (Hierarchical/Tree Model)  

2. แบบเครือขาย (Network Model)  

3. เชิงสมัพันธ (Relational Model)  

4. เชิงวัตถ ุ(Object-Oriented Model) 

 มีโครงสรางการเกบ็ขอมลูแบบบนลงลาง (Top-down) เหมือนโครงสรางแบบตนไม 

 มโีครงสรางท่ีจดัเกบ็ขอมูลในลกัษณะความสัมพนัธแบบพอ-ลกู (PCR Type : Parent-Child 

Relationship) เรคอรดแรกสุดเรยีกวา รูท (Root)  

 ทุกเรคอรด สามารถมีความสัมพนัธกบัเรคอรดพอไดเพียงหน่ึงความสัมพันธ 

 ทุกเรคอรด สามารถมีคณุสมบัตเิปนเรคอรดประเภทพอได เปนลักษณะความสัมพันธแบบ
หน่ึงตอกลุม (One-to-Many Relationship)  

 DBMS ประเภทน้ี ไดแก IBM’s IMS บนสภาพแวดลอมของ MVS 

 

ขอดี ขอเสยี 

1.ความเร็วในการประมวลผลสูงกวาประเภท

อื่น เน่ืองจากความสัมพันธของขอมลูมีความ
ซับซอนนอยท่ีสุด 

2.รูปแบบความสัมพันธเปนลักษณะเดยีวกนั 

3.เชื่อมโยงไปยังเรคอรดอื่นโดยอาศัยตวัชี ้

(Pointer) จงึไมมีความซ้ําซอนกันของคยี 

(Key-Field) 
 

1. โครงสรางของขอมลูไมยืดหยุน 

2. มีความยุงยากในการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางขอมลูและการตดิต้ัง 

3. วิธีการเขาถึงขอมลูซับซอน 
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 โครงสรางขอมูลเหมือนกับแบบลําดับช้ัน แตลดขอจํากัดลงหลายประการ 

 มีลักษณะความสัมพันธเปนแบบกลุมตอกลุม (Many-to-Many Relationship) 

เรียกความสัมพันธวาเซ็ทไทป (Set Type)  

 สามารถมีเรคอรดประเภทรูทไดหลายรูท 

 เรคอรดประเภทลูกสามารถเชื่อมโยงกับเรคอรดพอไดหลายพอ 

 DBMS แบบ Network ไดแก IDMS 

 

ขอดี ขอเสยี 

1. ถอืเปนสวนขยายของโครงสรางแบบลําดับ

ชั้น/ตนไม 
2. สามารถเขาถึงขอมูลท่ีสรางความสัมพันธไว

ไดหลายทิศทาง 

3. มีความเร็วในการประมวลผลสูง 

4. เชื่อมโยงไปยังเรคอรดอ่ืนโดยอาศัยตวัชี ้จงึ

ไมมีความซํ้าซอนกนัของคยี 
 

1. มีคาดําเนินการสูง 

2. ตองใชวิธีการเขาถึงท่ีซับซอน 
3. มีความยุงยากในการพัฒนาโปรแกรมใน

กรณีท่ีความสัมพันธของขอมลูท่ีซับซอนมาก 

4. โครงสรางขอมลูมีความยืดหยุนนอย 

 ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบนั 

 มีการจัดเก็บขอมลูเปนแบบตาราง (Table) ซ่ึงเปนตารางขนาด 2 มิติที่ประกอบดวย 

แถว (Row) กับคอลัมน (Column)  

 การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตารางโดยอาศยัคอลัมนที่ปรากฏอยูในทั้งสองตาราง 

 เนนความงายตอผูใชระดับตาง ๆ 

 ตัวอยางของ RDBMS ปจจุบันไดแก Oracle, DB2, Ingres, SyBase, Informix, 

SQL Server เปนตน 

 

ขอดี ขอเสยี 

1. โครงสรางของขอมลูมีความยืดหยุนสูง 

สามารถเชื่อมโยงกับตารางใหม ๆ  ไดไม
จาํกัด โดยปราศจากการสรางความสัมพันธ

ท่ีซับซอน 

2. งายตอการเขาถึงขอมลู 

3. งายตอการควบคุม 

4. งายตอการพัฒนาโปรแกรม 
5. งายตอผูใชระดบัตาง ๆ  (User Friendly) 

 

1. มีความซ้ําซอนของขอมูลท่ีใชเปนคยี 

2. มีคาดําเนินการสูง (High Overhead) 
3. การประมวลผลชากวาสองแบบแรก 
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 มีรากฐานมาจากแนวคดิภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming 
Language : OOP) โดยอาศัยหลักการท่ีวา นักโปรแกรมไมจาํเปนตองรูโครงสรางในระดับ
บติและไบต (หรือแมกระท่ังระเบียนและเขตขอมูล) มากไปกวารูเพียงความสามารถในการ
จดัการกับวตัถ ุ(Object) และการปฏิบัติการ (Operations) กบัวัตถเุหลาน้ันก็พอ 

 โครงสรางของฐานขอมูลท้ังสามชนิดขางตนจะจัดการกับโครงสรางขอมลูโดยตรง ซ่ึงขอมูล
จะแบงเปนเขตขอมลู แถว และคอลัมน แตโครงสรางเชงิวตัถสุามารถจดัการกับขอมูลชนิด
ใหม ๆ  ได ซ่ึงประกอบดวย กราฟก, ออดิโอ, และวีดทัิศน 

 ระบบจัดการฐานขอมลูเชงิวตัถุ หรือ OODBMS จะใชวตัถ ุ(Object) ท่ีมีขนาดเล็ก 
สามารถนํากลับมาใชใหมได ซ่ึงประกอบดวยขอมูลในรปูแบบขอความ เสียง วีดิทัศน 
รูปภาพ  และคําสั่ง (Instruction) ท่ีจะกระทําตอขอมูล 

 OODBMS สามารถประยุกตใชในงานท่ีตองจดัเกบ็และประมวลผลเก่ียวกับมัลตมิีเดยี เชน 
ดานการแพทยใชเก็บภาพ X-ray, CAT scans, MRI scans เปนตน ดานวิศวกรรม ใชเก็บ
พิมพเขียว ภาพราง ไดอะแกรม ภาพถาย และภาพเขียนแบบ เปนตน ดานการศึกษา ใช
เกบ็งานท่ีตองการนําเสนอในรปูแบบของมลัติมเีดยี ในแอพพลเิคชันดานภูมศิาสตรใชเก็บ
แผนท่ี แผนท่ีทางอากาศ และภาพถายดาวเทียม 

 

 

ผลลัพธของขอมูลท่ีไดผานการประมวลผล (ไดแก เรียงลําดับ, แยกประเภท, 

คํานวณ, เปรียบเทียบ, วิเคราะห) พรอมที่จะนําไปใชงานไดทันที 

สารสนเทศไมใชผลลัพธสุดทาย เน่ืองจากสารสนเทศของระบบงานหนึ่งอาจถูก

นําไปเปนขอมูลของอีกระบบงานหน่ึงกไ็ด 

ขอมลูเขาไมวาจะไดมาจากแหลงใด หรือมีลักษณะเชนใดก็ตาม ส่ิงสําคัญคือขอมลู
จะตองเปนขอเทจ็จริงท่ีถูกตองและเชื่อถือได ถาขอมูลที่นําเขาไปประมวลผลเปนขอมลูท่ีไม
ถกูตอง ผลลัพธท่ีไดก็ไมสามารถนําไปใชอางอิงหรือไปใชประโยชนได ดังคําท่ีกลาววา “Garbage 
in, Garbage out” น่ันคือเมื่อใสขยะเขาไปส่ิงท่ีไดกเ็ปนขยะเชนกนั ลกัษณะของขอมูลท่ีด ีมี 8 
ประการ คือ 

1. ความถูกตอง (Accuracy) 

2. ความสมบูรณ (Completeness) 

3. ทันตอเวลา (Timeliness) 

4. ความคุมคา (Economical) 

5. ความยืดหยุน (Flexible) 

6. ความนาเชื่อถือ (Reliable) 

7. ความงาย (Simple) 

8. สามารถทวนสอบได (Verifiable) 



10 

1. ระบบประมวลผลขอมูล (Data Processing Systems หรือ DPS)  

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System หรือ MIS)  

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System หรือ DSS)  

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง (Executive Information System หรือ EIS)  

5. ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert Systems หรือ ES) 

องคกรโดยท่ัวไปจะแบงโครงสรางออกเปน 4 ระดับ คือ 

1. ระดับวางแผนยุทธศาสตรระยะยาว (Strategic planning) 

2. ระดับวางแผนการบริหาร (Tactical planning) 

3. ระดับวางแผนปฏิบัติการ (Operational planning) 

4. ระดับผูปฏิบตัิการ (Clerical) 

 

ระดับวางแผน
ยุทธศาสตรระยะยาว 

ระดับวางแผนการบริหาร 

ระดับวางแผนปฏิบัติการ 

ระดับผูปฏิบัติการ 

EIS, DSS 

DSS, MIS 

MIS, DPS 

DPS 

1. ระดับปฏิบตักิาร จะอยูกบังานที่ตองทําซํ้า ๆ  เนนไปท่ีการจดัการรายการประจําวัน และจัดหาขอมูล

เขาสูระบบ เชน ปอนขอมลูการสั่งซ้ือของลกูคาในระบบสารสนเทศเพื่อการขาย 

2. ระดับวางแผนปฏิบตักิาร มหีนาท่ีควบคุมการปฏิบตังิานประจําวัน และวางแผนบริหารงานท่ีเกี่ยวของ

กบัระยะเวลาสัน้ ๆ  เชน แผนงานประจําวัน สัปดาห หรือไตรมาส จึงตองการสารสนเทศเกีย่วกบัการ

ปฏิบัตกิารในชวงเวลาหนึง่ ๆ  เชน ตองการรายงานสรุปการขายประจําไตรมาสของพนกังานขาย เพ่ือ
ประเมินผลงานของพนกังานขายแตละคน 

3. ระดับวางแผนการบรหิาร  มีหนาที่วางแผนใหบรรลเุปาหมายตามแผนงานระยะยาว จึงตองการ

สารสนเทศท่ีมีคาบเวลานานกวาผูบริหารขั้นตน และรวบรวมขอมูลท้ังจากภายในและภายนอกองคกร 

เชน คูแขง หรือตลาดโดยรวม นอกจากนี ้ยังตองการระบบรายงานการวิเคราะหแบบ ถา-แลว (What-

If) ซ่ึงสามารถทดสอบไดวาหากเกดิเหตกุารณนีแ้ลว สารสนเทศจะเปลีย่นเปนเชนใด เชน ตองการผล
การขายประจําปเพื่อเปรียบเทียบกบัคูแขง รวมทั้งอาจตองการทดสอบวาถาเพิ่มหรือลดงบโฆษณาใน

สื่อตาง ๆ  จะมผีลกระทบอยางไร 

4. ระดับวางแผนยุทธศาสตรระยะยาว เปนผูบริหารระดบัสูงสดุ จะเนนท่ีเปาประสงคขององคกร ตองการ

สารสนเทศท่ีเนนรายงานสรุป รายงานแบบ What-if และการวิเคราะหแนวโนมตาง ๆ  (Trend 
Analysis) เชน ตองการรายงานแนวโนมการขายในอีก 4 ปขางหนาของผลติภัณฑ 3 ชนิดของบริษัท 

เพื่อดแูนวโนมการเตบิโตของผลติภัณฑ 
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ระบบ

สารสนเทศ 

ระดบัวางแผน

ปฏิบัติการ 

ระดับวางแผนการ

บริหาร 

ระดับวางแผน

ยุทธศาสตรระยะยาว 

ความถี ่ สม่ําเสมอ ซ้ําซํ้า มกัจะทําเปนประจํา เม่ือตองการ 

ผลลัพธท่ีได เปนตามที่คาด อาจไมเหมือนที่คาด มกัจะไมเหมือนที่คาด 

ระยะเวลา อดีต เปรียบเทียบ อนาคต 

รายละเอยีด มรีายละเอียดมาก ถูกสรุปแลว ถูกสรุปแลว 

แหลงขอมูล ภายใน ภายในและภายนอก ภายในและภายนอก 

ลกัษณะของขอมลู เปนโครงสราง ก่ึงโครงสราง ไมเปนโครงสราง 

ความแมนยํา มคีวามแมนยําสูง ใชการคาดการณบาง ใชการคาดการณสูง 

ผูใช หัวหนางาน ผูบรหิารระดับกลาง ผูบริหารระดับสูง 

ระดับการตดัสินใจ เก่ียวกับงานที่ทํา จัดสรรทรัพยากรและควบคุม วางเปาประสงค 

 เนนที่การประมวลผลรายการประจําวนั (Transaction) และการเก็บรกัษาขอมูล 

 มักจะอยูเฉพาะสวนหน่ึงสวนใดของธุรกิจเทาน้ัน เชน ฝายการเงินและบัญช ี ฝายผลิต  

ฝายการตลาด  

 ขอมูลจะถกูปอนและจดัเก็บ และถูกแกไขระหวางการประมวลผลรายการประจาํวัน ผลลัพธ
จะแสดงออกมาตามคาบเวลาท่ีกําหนด เชน ใบสงของ รายงานประจําเดือน 

 ใชงานไดถงึผูบรหิารระดบัปฏิบัติการ (Operational management) เทาน้ัน 

 จะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอกทีเ่ก่ียวพันกับองคกรทั้งในอดตี ปจจุบัน 

และอนาคต 

 สามารถสนับสนุนสารสนเทศใหทั้งผูบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 

 จะเนนใหมองเห็นแนวโนมและภาพรวมขององคกรในปจจุบนั 

 สามารถควบคุมและตรวจสอบผลงานของระดับปฏบิัตกิารได 

 ขอบเขตของรายงานจะข้ึนอยูกับลักษณะของสารสนเทศและจุดประสงคในการใช 

โดยอาจมรีายงานตามสภาวะการณ หรือเหตผิุดปกติ เชน การวิเคราะหการขายแยก

ตามพ้ืนที่ การวิเคราะหตนทุน งบประมาณประจําป การวิเคราะหการลงทุน 

1. สนับสนุนการทํางานของระบบประมวลผลขอมูลและการจดัเก็บขอมูลรายวัน 

2. ใชฐานขอมูลที่ถูกรวมเขาดวยกันและสนบัสนุนการทํางานของฝายตาง ๆ ในองคกร 

3. ชวยใหผูบริหารระดบัตน ระดับกลาง และระดับสูงเรียกใชขอมูลที่เปนโครงสรางไดตาม

เวลาที่ตองการ 

4. มีความยืดหยุนและสามารถรองรับความตองการขอมูลทีเ่ปลี่ยนแปลงไปขององคกร 

5. มีระบบรักษาความลับของขอมูล และจํากัดการใชงานของบุคคลเฉพาะผูท่ีเก่ียวของ

เทาน้ัน 
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ประเด็นเปรียบเทียบ DP MIS 

มีการใชระบบฐานขอมูลรวมกัน ไมมี หรือ มีนอยมาก มาก 

มีการรวบรวมขอมูลจากฝายตาง ๆ ในองคกร ไมมี หรือ มีนอยมาก มาก 

การใหสารสนเทศสาํหรับผูบริหาร ระดบัปฏิบัติการ ทุกระดับ 

การตอบสนองสารสนเทศแกผูบริหาร ตองใชเวลารวบรวม ทันท ี

ความสามารถในการเรียกใชขอมูล On-Line ตองรอเวลาสรุป ทันท ี

 พัฒนาข้ึนจากระบบ MIS อีกระดับหน่ึง 

 ชวยใหการตดัสินใจเปนไปอยางสะดวก โดยอาจจะชวยผูตดัสินใจในการเลือก

ทางเลือก หรืออาจมีการจัดอันดับใหทางเลือกตาง ๆ ตามวิธทีี่ผูตัดสินใจกาํหนด 

 เปนระบบสารสนเทศแบบตอบโตได ซ่ึงจะใชชุดเครื่องมือที่ประกอบข้ึนจากทั้ง

ฮารดแวรและซอฟตแวร เพ่ือชวยใหผูตัดสินใจใหสามารถใชงานไดงายที่สุด เชน 

การแสดงกราฟกแบบตาง ๆ หรอื ใชระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS) 

 มีการใชโมเดลการวางแผนและทํานาย รวมท้ังการใชภาษาในการซักถามที่ใกลเคียง

กับภาษามนุษย หรือแมแตระบบปญญาประดิษฐ เพ่ือใหผูบริหารสามารถเรียกใช

สารสนเทศท่ีตองการได โดยไมจําเปนตองขอความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญ 

1. ชวยผูบริหารในกระบวนการการตดัสนิใจ 

2. สามารถเรียกใชท้ังขอมลูแบบกึง่โครงสรางและแบบไมมีโครงสรางได 

3. สนับสนุนผูตัดสินใจไดในทุกระดับ แตจะเนนท่ีระดับวางแผนบรหิารและวางแผนยทุธศาสตร 

4. มีรูปแบบการใชงานเอนกประสงค มีความสามารถในการจาํลองสถานการณ และมเีครื่องมือ
ในการวิเคราะหสําหรับชวยเหลือผูทําการตัดสินใจ 

5. เปนระบบที่โตตอบกับผูใชได สามารถใชงานไดงาย ผูบริหารตองสามารถใชงานไดโดยพ่ึง
ความชวยเหลอืจากผูเชี่ยวชาญนอยท่ีสดุ หรือไมพึ่งเลย 

6. สามารถปรับใหเขากับความตองการขาวสารในสภาพการณตาง ๆ  และมกีลไกชวยใหสามารถ
เรียกใชขอมลูท่ีตองการไดอยางรวดเรว็ 

7. สามารถติดตอกับฐานขอมูลขององคกรได 

8. ทํางานโดยไมขึ้นกับระบบการทํางานตามตารางเวลาขององคกร 

9. มีความยดืหยุนพอท่ีจะรองรบัรูปแบบการบรหิารงานหลากหลาย 

 

ประเด็นเปรียบเทียบ MIS DSS 

การจัดการปญหา แบบโครงสราง ก่ึงโครงสรางหรือไมมี

โครงสราง 

การสนับสนุนการตัดสินใจ งานที่แนนอน ปรับตามสถานการณ 

ลักษณะของการใหสารสนเทศ รายงานสรุป โตตอบทนัท ี

การกําหนดรูปแบบของสารสนเทศ ระบบกาํหนดให ตามตองการ 

การใหสารสนเทศสาํหรับผูบริหาร ระดบักลาง ระดบักลาง และระดับสงู 
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 สนับสนุนสารสนเทศและการตดัสินใจสําหรับผูบริหารระดับสงูโดยเฉพาะ 

 ถือเปนสวนหนึ่งของระบบ DSS ที่แยกออกมาเพ่ือเนนในการใหสารสนเทศที่สําคัญ

ตอการบริหารแกผูบริหารระดับสูงสุด 

ลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง 

ลักษณะ รายละเอียด 
ระดับการใชงาน มีการใชงานบอย 

ทักษะทางคอมพิวเตอร ไมจําเปนตองมทีักษะสูง ระบบสามารถใชงานไดงาย 

ความยืดหยุน สงู จะตองสามารถเขากันไดกบัรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 
การใชงาน ใชในการตรวจสอบ ควบคุม 

การสนับสนุนการตัดสินใจ ผูบริหารระดับสูง ไมมีโครงสรางท่ีแนนอน 

การสนับสนุนขอมูล ท้ังภายในและภายนอกองคกร 
ผลลัพธท่ีแสดง ตัวอกัษร ตาราง ภาพและเสียง รวมท้ังระบบมลัติมเีดีย 

การใชงานภาพกราฟก สงู จะใชรูปแบบการนําเสนอตาง ๆ  
ความเร็วในการตอบสนอง จะตองตอบสนองอยางรวดเรว็ ทันทีทันใด 

 ระบบ EIS จะใชขอมูลท้ังจากภายในและภายนอกองคกร (เชน รายงานจาก

หนวยงานของรัฐบาล หรอืขอมูลประชากร) นํามาสรุปอยูในรูปแบบท่ีสามารถ

ตรวจสอบ และใชในการตัดสินใจโดยผูบริหารไดงาย 

 ตัวอยางของระบบ EIS เชน รายงานการเงินและสถานภาพทางธุรกิจของบริษัท 

รวมท้ังอัตราสวนสินทรัพยตอหน้ีสนิ หรือจํานวนลูกคาเฉลี่ยตอนาทีท่ีใชบริการ

สนับสนุนหลังการขายทางโทรศัพท โดยระบบอาจแสดงลูกศรหรือสีท่ีชวยใหผูบริหาร

สามารถทราบถึงแนวโนมไดอยางรวดเร็ว 

 ระบบ EIS ถูกออกแบบใหแสดงสารสนเทศขององคกรโดยสรุป แตในขณะเดียวกันก็

สามารถดูลึกเขาไปถึงรายละเอียดท่ีตองการได 

จุดเดน จุดดอย 
1. งายตอผูบริหารระดับสูงในการใชงาน 1. มีขอจํากัดในการใชงาน 

2. การใชงานไมจําเปนตองมีความรูเรือ่ง

คอมพิวเตอร 

2. อาจทําใหผูบริหารจํานวนมากรูสกึวา

ไดรับขอมูลมากเกินไป 

3. ใหสารสนเทศสรุปของผูบริหารใน

เวลาที่ตองการ 

3. ยากตอการประเมินผลประโยชนที่ได

จากระบบ 

4. ทําใหเขาใจสารสนเทศไดดีข้ึน 4. ไมสามารถทําการคาํนวณที่ซับซอนได 

5. มกีารกรองขอมูลทําใหประหยัดเวลา 5. ระบบอาจจะใหญเกินกวาที่จะจดัการได 

6. ทําใหระบบสามารถติดตาม

สารสนเทศไดดีขึ้น 

6. ยากตอการรักษาขอมูลใหทนัสมัยอยู

ตลอดเวลา 

7. กอใหเกดิปญหาการรักษาความลบัของ

ขอมูล 

1. ระบบ DSS ถูกออกแบบเพ่ือใหสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการตัดสนิใจของผูบริหาร

ระดับกลางถึงระดับสูง แตระบบ EIS จะเนนการใหสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง

โดยเฉพาะ 

2. ระบบ DSS จะมีสวนของการใชงานที่ใชไมงายเทากับระบบ EIS เน่ืองจากระบบ EIS 

เนนใหผูบริหารระดับสูงสุดใชน่ันเอง 

3. ระบบ EIS สามารถสรางข้ึนมาบนระบบ DSS เสมือนเปนระบบท่ีชวยใหสอบถามและ

ใชงานขอมูลไดสะดวกข้ึน ระบบ EIS จะสงตอการสอบถามนั้นไปยงัระบบ DSS และทาํ

การสรุปขอมูลที่ระบบ DSS สงมาใหอยูในรูปที่ผูบริหารสามารถเขาใจไดงาย 
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 เปนระบบท่ีชวยผูบริหารแกไขปญหา หรือตัดสินใจไดดข้ึีน 

 เก่ียวของกบัการจัดการความรู (Knowledge) มากกวาสารสนเทศ และถูกออกแบบ

มาใหชวยในการตดัสินใจโดยใชวธิีเดียวกับผูเช่ียวชาญท่ีเปนมนุษย โดยใชหลักการ

ทํางานดวยระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 

 ระบบจะโตตอบกับมนุษย โดยมีการถามขอมูล ใหขอแนะนาํ และชวยเหลือใน

กระบวนการตัดสินใจ ระบบจะจําลองความรูของผูเช่ียวชาญจริง ๆ  มา โดย

ผูเชี่ยวชาญในท่ีนี้อาจเปนไดทั้งผูเชี่ยวชาญในการบริหาร ผูเช่ียวชาญในเรื่องภาษี 

ผูเชี่ยวชาญในเรื่องยา หรือแมแตผูเชี่ยวชาญในการทําอาหารก็ตาม 

1. ชวยในการเก็บความรูของผูเช่ียวชาญในดานใดดานหนึ่งไว ทําใหไมสูญเสียความรูนั้น 

เม่ือผูเชี่ยวชาญตองออกจากองคกรหรือไมอาจจะปฏิบัติงานได 

2. ชวยขยายขีดความสามารถในการตัดสินใจใหกับผูบริหารจํานวนมากพรอม ๆ กัน 

3. สามารถเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหกับผูทําการตัดสินใจไดเปนอยางมาก 

4. ทําใหการตัดสินใจในแตละครั้งมีความใกลเคียง และไมขัดแยงกัน 

5. ชวยลดการพ่ึงพาบคุคลใดบุคคลหนึ่ง 

6. มีความเหมาะสมที่จะเปนระบบในการฝกสอนอยางมาก 

 

 ขอมูล หมายถึง ขอเทจ็จริงในเบื้องตน  

 สารสนเทศ เปนผลลัพธของขอมูลที่ผานประมวลผลแลว พรอมท่ีจะใชงานไดทันที  

 สารสนเทศที่ดี ควรประกอบดวย (1) มีความถูกตอง (2) สมบูรณ (3) ทันตอเวลา 
(4) ความคุมคา (5) ความยืดหยุน (6) ความนาเชื่อถือ (7) ความงาย และ (8) ทวน
สอบได 

 หนวยของขอมูลที่เล็กท่ีสุดที่มีความหมายตอผูใชคือ เขตขอมูล (Field) เชน รหัส
นักศึกษา, ช่ือนักศึกษา และถาเรานําฟลดหลาย ๆ มารวมกันจะเปนระเบียน 
(Record) ถานําระเบียนหลาย ๆ  ระเบียนมารวมกันจะกลายเปนแฟม (File) 

 แฟมขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แฟมขอมลูหลัก และแฟมรายการปรับปรุง 

 วิธีการประมวลผลแฟมขอมูล แบงเปน การประมวลผลแบบกลุม กับแบบออนไลน 

 การจัดการกับระเบียนแฟมขอมูลมี 3 วธิี คือ (1) แบบลําดับ (2) แบบตรงหรือแบบ
สุม และ (3) แบบลําดับเชิงดัชน ี

 การจัดขอมูลแบบแฟมมีขอจํากัด คือ (1) การซํ้าซอนของขอมูล (2) ขอมูลและ
โปรแกรมขึ้นตอกัน (3) ขาดความยืดหยุน (4) ขาดความปลอดภัยของขอมูล และ 
(5) ขาดความสะดวกในการใชและการแบงปนกัน 

 การแกปญหาระบบแฟม โดยนําขอมูลมารวมกันเปนฐานขอมูล 

 ระบบการจัดการฐานขอมูลเปนตัวกลางที่เช่ือมระหวางขอมูลกับผูใช มหีนาท่ี (1) 
ประสานงานกับตัวจัดการแฟมขอมูลในการจัดเก็บ เรยีกใช และแกไขขอมูล (2) 
ควบคุมความสมบูรณของขอมูลใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชตลอดเวลา (3) ควบคุม
ความปลอดภัยของขอมูล (4) สรางระบบสํารองขอมลูเพื่อปองกันความเสียหาย และ 
(5) ควบคมุความตอเน่ืองและจดัลําดับการทํางานที่เหมาะสม เพ่ือใชงานสะดวก
รวดเร็วและถูกตอง 

 ฐานขอมูล แบงได 4 ประเภท คอื (1) ฐานขอมูลแบบลําดับช้ัน/ตนไม (2) ฐานขอมูล
แบบเครือขาย (3) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และ (4) ฐานขอมูลเชิงวัตถุ 



15 

ระบบสารสนเทศแบงได 5 ระดับ คือ  

1. ระบบประมวลผลขอมูล เปนระบบจัดการขอมูลพ้ืนฐาน เนนที่การประมวลผลรายการ
ประจําวัน 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เปนระบบชวยใหผูบริหารตดัสินใจในการวางแผนการ
ควบคุม และปฏิบัติการขององคกรไดอยางถูกตอง 

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เปนระบบท่ีชวยผูบริหารระดบัวางแผนและวางแผน
ยุทธศาสตรท่ีตองเผชิญกับการตัดสินใจ ซ่ึงสนับสนุนความตองการเฉพาะของผูบริหาร
แตละคน 

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง เปนระบบที่สนับสนนุสารสนเทศและการ
ตัดสินใจสําหรับผูบริหารระดับสูงโดยเฉพาะ 

5. ระบบผูเช่ียวชาญ เปนระบบท่ีชวยผูบริหารแกไขปญหา หรือทําการตัดสินใจไดดีขึ้น 
ซ่ึงจะเก่ียวของกับการจัดการความรูมากกวาสารสนเทศ 

1. จงอธิบายลกัษณะของขอมูลท่ีดีวามีองคประกอบอะไรบาง 

2. จงอธิบายวธิีการจัดระเบียบแฟมขอมูลวามีก่ีประเภท อะไรบาง 

3. จงอธิบายวธิีการประมวลผลขอมูลวามีก่ีแบบ อะไรบาง 

4. จงอธิบายองคประกอบของระบบฐานขอมลู  พรอมทั้งยกตัวอยางระบบฐานขอมูลที่ใชในชีวิตประจําวัน  

5. จงอธิบายประโยชนของระบบจัดการฐานขอมูล 

6. จงอธิบายความหมายของระบบสารสนเทศตอไปน้ี พรอมท้ังยกตวัอยางประกอบ 

• DP 

• MIS  

• DSS 

• EIS 

• ES 

7. จงอธิบายความแตกตางระหวางระบบสารสนเทศดังตอไปน้ี 

• MIS กับ DP 

• DSS กับ MIS 

• EIS กับ DSS 

 


