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จุดประสงค์การเรียนรู้ MIS 

4132101 

• ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้ 

• ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการจดัการฐานข้อมูลได้ 

• ผู้เรียนสามารถบอกประเภทของฐานข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างได้ได้ 

• ผู้เรียนสามารถอธิบายพร้อมยกตัวอย่างฐานข้อมูลในอนาคตได้ 
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เนื้อหา MIS 

4132101 

• การจัดการแฟ้มข้อมูล 

• การจัดการฐานข้อมูล 

• การออกแบบฐานข้อมูล 

• ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

• ระบบฐานข้อมูลในอนาคต 

• การบริหารระบบฐานข้อมูล  
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4.1การจัดการแฟ้มข้อมูล MIS 

4132101 

 

 

 

• การจัดการแฟ้มข้อมูล (File management) ในอดีตแต่ละหน่วยงานจะมีการพัฒนางาน
ของหน่วยงานของตนเองขึ้นมา เช่น ระบบบัญชี ระบบพัสดุคงคลัง ระบบการจ่ายเงินเดือน และ
ระบบอื่น ๆ โดยไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบหรือหน่วยงานอื่น  

•  หากมีการปรับปรุงข้อมูลจะท้าให้เกิดความขัดแย้ง ซ้้าซ้อน ดังนั้นองค์กรจะต้องมีการวางแผน
จัดการระบบการบริหารแฟ้มข้อมูล 
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•  ประเภทของแฟ้มข้อมูล (File type)  

– แฟ้มข้อมูลหลัก  (Master file) เป็นแฟ้มข้อมูลซ่ึงเก็บข้อมูลที่ส าคัญ  

– แฟ้มรายการปรับปรงุ (Transaction file) เป็นแฟ้มที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลหลักที่มี

การเปลี่ยนแปลงแต่ละวัน 
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•   การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล (File organization) 

– การจัดระเบียบแฟ้มข้อมลูแบบตามล าดับ (Sequential file  organization) 

ลักษณะการจัดข้อมูลรายการจะเรียงตามล าดับเหตุการณก์่อนหลังที่ท าการบันทึกข้อมูล 

» ข้อดี คือ  

• เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายต้องการเก็บจะเรียงตามล าดับท าให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรม 

• ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บและง่ายต่อการสร้างแฟ้มใหม่ 

» ข้อเสีย คือ 

• เสียเวลาในการปรับปรุงในกรณีทีม่ีรายการปรับปรงุน้อยแต่ระเบียนในแฟ้มข้อมูลมี

จ านวนมาก 

• ต้องมีการจัดเรียงข้อมูลที่เข้ามาใหม่ให้อยู่ในล าดับเดียวกันในแฟ้มข้อมูลหลัก

ก่อนที่จะประมวลผล 

–   
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– การจัดระเบียบแฟ้มข้อมลูแบบตรงหรือแบบสุ่ม (Direct or random file 

organization) 

» เราเรียกวิธีนี้ว่าการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง (Direct access) หรือการเข้าถึงโดยการ
สุ่ม (Random access) การค้นหาข้อมูลโดยวิธีนี้จะเร็วกว่าแบบตามล าดับ 

» ข้อดี  

• สามารถบันทึก เรียกข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลที่ต้องการได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านรายการ

ที่อยู่ก่อนหน้า 

• ในการปรับปรุงและแก้ข้อมูลสามารถท าได้ทนัที 

» ข้อเสีย 

• สิ้นเปลืองเน้ือที่ในหน่วยส ารองข้อมูล 

• ต้องมีการส ารองขอ้มูลเน่ืองจากโอกาสที่ข้อมูลจะมปีัญหาเกิดได้ง่ายกว่าแบบตามล าดับ 

•    

MIS 
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–  ปัญหาของการจัดเก็บแบบเดิม 

» ความซ้ าซ้อนของข้อมูล (Data redundancy )  

» ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล (Data inconsistency)  

» ข้อมูลและโปรแกรมขึ้นต่อกัน (Program data dependence) หมายถึงเมื่อ

มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงโปรแกรมประยุกต์ที่

เรียกใช้แฟ้มข้อมูลน้ี ซึ่งท าให้เสียค่าใช้จ่ายมาก 

» ขาดความยืดหยุ่น (Lack of flexibility) 

» ขาดความปลอดภัยของข้อมูล (Poor security)  
 

MIS 
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4.2การจัดการฐานข้อมูล 

• การจัดการฐานข้อมูล (Database management)  คือ การบริหาร
แหล่งของข้อมูทีถู่กเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง  

• เพ่ือตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ 

• และลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล รวมทั้งความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดข้ึนภายในองค์การ  
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• ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System) 

• DBMS คือ ซอฟท์แวร์หรือกลุ่มของโปรแกรมที่ช่วยในการวางแผนรวบรวมขอ้มูล จัดการและ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถใช้ DBMS ในการเพิ่มเติมข้อมูล ลบข้อมูล 

แสดงผล พิมพ์ ค้นหา เลือก จัดเรียง หรือยกระดับข้อมูลได้ 

• ส่วนประกอบของ DBMS ที่ส าคัญมี 4  ส่วนได้แก่ 

• โมเดลของข้อมูล (Data Model) เช่น แบบล าดับขั้น (Hierarchy) หรือแบบ

เครือข่าย (Network) หรือ แบบความสัมพันธ์ (Relational) 

• ภาษาค านิยามของข้อมูล (Data Definition Language , DDL)  

• ภาษาการจัดการข้อมูล (Data manipulation Language  ,DML 

• พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) เป็นการเก็บรวบรวมค าจ ากัดความของข้อมูล 
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4.3การออกแบบฐานข้อมูล 

• ประเภทของการออกแบบฐานข้อมูล  
– รูปแบบฐานข้อมูลแบบล าดับขั้น หรือโครงสร้างแบบล าดับขั้น (Hierarchical  
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• ประเภทของการออกแบบฐานข้อมูล  
– รูปแบบฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network database model) 

MIS 
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• ประเภทของการออกแบบฐานข้อมูล  
– รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database model) 

MIS 
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4.4 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

• นิยามศัพท์พื้นฐาน 

– รีเลช่ัน  

– เอนติต้ี (Entiy 

– แอททริบิวท์ (Attribute)  

– ความสัมพันธ์  

» ความสัมพันธ์แบบ One-to-One  

» ความสัมพันธ์แบบ One-to-Many  

» ความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many    
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• การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

– โมเดลแบบ E-R (Entity –

Relationship) ซึ่งเป็นการน าเสนอ
โครงสร้างของฐานข้อมูลในระดับหลักการ ออกมา
เป็นแผนภาพ (Diagram 
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4.5 ระบบฐานข้อมูลในอนาคต 

• Object-Oriented Database Model (OODB หรือ O-O 

Database Model) 
–  องค์ประกอบที่ส าคัญ OODB ได้แก่  

» อ็อบเจ็ค (Object) 

» Attribute เป็นลักษณะของอ็อบเจ็ค 

» วิธีการปฏิบัติการ (Method) หรือพฤติกรรมของอ็อบเจ็ค  
 

MIS 
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4.5 ระบบฐานข้อมูลในอนาคต MIS 

4132101 

อ็อบเจ็คแสดงการยืมหนังสือ

ห้องสมุด 
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4.5 ระบบฐานข้อมูลในอนาคต 

• Hypermedia database เป็นการจัดการข้อมูลในลักษณะเหมือนกับ

เครือข่ายของโหนด (network of nodes) ซึ่งเชื่อมโยงตามแต่ผู้ใช้จะออกแบบ 

• โดยแต่ละโหนดจะประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพการเคล่ือนไหว หรือ

โปรแกรมการท างาน  

• Hypermedia จะสามารถเก็บข้อมูลที่มีลักษณะซับซ้อนมากกว่าฐานข้อมูลแบบตาราง  

• การจัดการข้อมลูในฐานข้อมูลแบบดังกล่าว จะช้าเมื่อเทียบกับแบบความสัมพันธ์หากต้องมีการ

ประมวลผลข้อมูลที่มีจ านวนมาก 

• ในปัจจุบันมีการใช้เว็บ (Web) ในการเข้าถึงข้อมูลแบบไฮเปอรม์ีเดีย ซึ่งท าให้การใช้ข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลสามารถท าได้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4.5 ระบบฐานข้อมูลในอนาคต MIS 

4132101 

• ดาต้าแวร์เฮาส์ (Data Warehouse)  

• เป็นฐานข้อมูลที่เก็บ ข้อมูลในปัจจุบันและในอดีตซ่ึงดึงมาจากระบบปฏิบตัิการหลายระบบและน ามา

รวมกันเพื่อประโยชน์ในการจัดท ารายงานหรือวิเคราะห์ข้อมูล  

• โดยดาต้าแวร์เฮาส์จะประกอบด้วยเครื่องมือในการถามที่เป็นมาตรฐาน (Standardized 

Query tool) เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์แนวโน้ม หรือเจาะหาข้อมูล 

(drill) ในรายละเอียดเมื่อต้องการได้ 
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4.5 ระบบฐานข้อมูลในอนาคต MIS 

4132101 



www.company.com 

4.5 ระบบฐานข้อมูลในอนาคต 

• ลักษณะที่ส าคัญของดาต้าแวร์เฮาส์  

» ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลหลายแห่ง  

» ดาต้าแวร์เฮาส์ มีหลายมิติ (Multidimensional)  

» ดาต้าแวร์เฮาส์ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่ประมวลผลรายการ  
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4.5 ระบบฐานข้อมูลในอนาคต 

• ดาต้าไมน์นิ่ง (Data Mining) เป็นเครื่องมือของซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
สารสนเทศโดยอัตโนมัติ เพ่ือค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลดาต้าแวร์เฮาส์

รวมทั้งพยากรณ์แนวโน้มและพฤติกรรมในอนาคต  

– ส่วนประกอบของดาต้าไมนน์ิ่ง 
» เคร่ืองมือในการถามและจัดท ารายงาน (Query-and-reporting-tool) ดาต้าแวร์เฮาส์ส่วนใหญ่

จะมีเคร่ืองมือจัดการข้อมูลง่าย ๆ เช่น SQL และ เคร่ืองมือจัดท ารายงาน 

» อุปกรณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Intelligent Agents) ได้แก่ Neural Networks หรือ

เคร่ืองมือจาก OLAP เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ในการท างานที่ซับซ้อน 

» เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (Multidimensional Analysis tools ,MDA) 

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติจากมุมมองต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค Slice–and-Dice  
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4.5 ระบบฐานข้อมูลในอนาคต MIS 

4132101 

แสดงส่วนประกอบของดาต้าไมน์นิ่ง 
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4.6 การบริหารระบบฐานข้อมูล 

• การบริหารฐานข้อมูลจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ 
ดังภาพ 
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4.6 การบริหารระบบฐานข้อมูล 

• การบริหารฐานข้อมูลจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ

ดังนี้ 

• การบริหารข้อมูล (Data administration) 

–  ก าหนดนโยบายฐานข้อมูลที่ชัดเจน มีการก าหนดสิทธิ มาตรฐาน และการกระจายข้อมูล

ไปทุกหน่วยงานขององค์การ 

• การวางแผนและวิธีการสร้างแบบจ าลอง (Data planning and 

modeling methodology)  

– องค์การจะต้องมีการส ารวจความต้องการสารสนเทศของทุกหน่วยงาน เพื่อวางแผน

เกี่ยวกับฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวร์ที่ตอ้งใช้  
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4.6 การบริหารระบบฐานข้อมูล 

• การบริหารฐานข้อมูลจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ

ดังนี้ 

•  การจัดการและเทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database technology and 

management)  

– องค์การจะต้องมีการฝึกฝนพนักงานให้รู้จักการจัดการข้อมูลและน าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้กับงาน  

• ผู้ใช้ (User) 

–  ภายในองค์การจะต้องรับรู้เกี่ยวกบันโยบายการใช้ฐานข้อมูล สิทธ์ิที่ตนเองสามารถใช้ได้

รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้ซอฟต์แวรใ์หม่ ๆ ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
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• ระบบแฟ้มข้อมูล (File System)  

• ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS)  

• ประเด็นการบริหารฐานข้อมูลกค็ือ ระบบฐานข้อมูลต้องการได้รับการยอมรบัจากองค์กรและผู้บรหิาร รวมทั้ง

ต้องได้รับความรว่มมือจากทุกคนในองค์การ โดยเริ่มจากการวางแผนและการสรา้งแบบจ าลองเกี่ยวกบั

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวรข์ึ้นมา  หลังจากนั้นองค์การจะต้องมกีารฝึกฝนพนักงานให้รู้จักการจัดการข้อมูลและ

น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานแต่ละงาน 
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• จงอธิบายลักษณะการจัดเก็บข้อมูลระบบแฟ้มข้อมูล และข้อดีข้อเสียของการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้ม 

• ระบบการจัดการฐานข้อมูลมีส่วนประกอบกี่ส่วน  อะไรบ้าง จงอธิบาย 

• ฐานข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ประเภท มีอะไรบ้างจงอธิบาย 

• จงอธิบายความหมายของค าต่อไปนี้ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
• รีเลชั่น (Relation)  

• แอททริบิวท์ (Attribute) 

• เอนติต้ี (Entity) 

• ความสัมพันธ์ (Relationship) 

• จงอธิบายฐานข้อมูลในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร 

• Data Warehouse กับ Data Mining เหมือนหรือต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 

 


