
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบฐานข้อมูล

ครูภูริวฒัน ์ เกื้อทาน



ข้อมูล

• ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอยา่งหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ 

เป็นสิง่ที่ต้องป้อนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดคําสั่ง

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา

• ข้อมูลที่สามารถนํามาใช้กับคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท คอื 

1. ขอ้มูลตัวเลข (Numeric Data) 2. ขอ้มูลตวัอักษร (Text Data) 

3. ข้อมูลเสยีง (Audio Data) 4. ข้อมูลภาพ (Images Data) และ 

5. ขอ้มูลภาพเคลือ่นไหว (Video Data)



โครงสร้างของข้อมูล (Data Structure)

• Bit (บิต) คือขอ้มูลที่มีขนาดเลก็ที่สุด เปน็ข้อมลูที่เครื่อง

คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนําไปใช้งานได้ ซึ่งประกอบดว้ย 

เลข 0 และเลข 1 เท่านัน้

• Byte (ไบต์) หรือ Character (อักขระ) ได้แก่ ตัวเลข หรือ 

ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์พิเศษ 1 ตัว เช่น 0, 1,...9, A, B,…Z และ

เครื่องหมายต่างๆ ซึ่ง 1 Byte = 8 Bit

• Field (เขตข้อมูล) ได้แก ่อักขระตั้งแต่ 1 ตัวขึน้ไปรวมกันเป็น

ฟิลด์ เช่น เลขประจําตัวนักเรียน ชื่อนักเรียน เป็นต้น



โครงสร้างของข้อมูล (Data Structure)

• Record (ระเบียนข้อมูล) ได้แก่ Field ตัง้แต่ 1 Field ขึ้นไป ที่มี

ความเกี่ยวขอ้งกัน เช่น ชือ่ นามสกุล เลขประจําตัว ห้องเรียน ชั้น

เรียน ของนักเรียน 1 คน เป็นต้น

• Files (แฟ้มข้อมูล) ได้แก ่ระเบียนขอ้มูลหลายๆระเบียน ทีเ่ปน็

เรื่องเดียวกนั เช่น ข้อมลูประจําตัวของนักเรียนทั้งโรงเรียน เป็นต้น

• Database (ฐานข้อมูล) คอื การรวบรวมแฟ้มข้อมูลขอ้มูล

หลายๆแฟ้มที่เกี่ยวขอ้งกันเข้าด้วยกนั เช่น ฐานขอ้มูลบคุลากร

โรงเรียน เปน็ต้น



โครงสร้างของข้อมูล (Data Structure)



ฐานข้อมูล คือ

• ฐานข้อมูล คือกลุม่ข้อมลู ที่เปน็ข้อเท็จจริงมีการจัดเกบ็ไวอ้ย่างมี

รูปแบบและเป็นระเบียบ ทําให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการ

นําไปใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ อาจเป็นข้อมูลเกีย่วกับบุคคล สิ่งของ 

สถานที่ เหตุการณส์ําคัญ ซึ่งเปน็ได้ทั้งตัวเลข ข้อความ รูปภาพ 

และสิ่งที่คอมพิวเตอร์จัดเกบ็ได้



องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล

1. Data (ข้อมูล) ข้อมูลที่จัดเก็บอยูใ่นระบบฐานข้อมูล แต่ละส่วน

สามารถนํามาใช้ประกอบกันและใช้งานร่วมกันได้หลายๆ คน

2. Hardware (อุปกรณ์) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ

2.1 Storage (หน่วยความจําสํารอง) เป็นอุปกรณ์ที่

จัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล ควรคํานึงถึงขนาดความจุ

2.2 Processor/Ram (หน่วยประมวลผลและความ

จําหลัก) อุปกรณ์ทั้ง2 ต้องทํางานร่วมกัน เพื่อนําข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลมาประมวลผลตามคําสั่ง ควรคํานึงถึงความเร็ว



องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล

3. Software (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) โปรแกรมที่ใช้ติดต่อกบั

ฐานข้อมูล มีชือ่วา่ DBMS: Database Management System ทํา

หน้าที่จัดการและควบคมุความถูกตอ้ง ความซ้ําซ้อนและ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตา่งๆภายในฐานข้อมูล (เปรียบเหมือนครู 

กับนกัเรียน)

4. User (ผู้ใช้) ผู้ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล แบ่งออกเปน็ 3 กลุ่ม

1. Programmer ได้แก ่ผู้ที่ทําหน้าที่เขียน/สร้างโปรแกรม 

ใช้งานฐานข้อมูล



องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล

2. User ได้แก่ ผู้ที่นําข้อมูลจากฐานข้อไปใช้งาน

3. Database Administrator (DBA) ได้แก่ ผู้ที่ทําหน้าที่

ควบคมุและตัดสินใจในการกําหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล ชนิด

ของข้อมูล วธิกีารจัดเกบ็ข้อมลู รูปแบบการเรียกใช้ขอ้มูล ความ

ปลอดภัยของข้อมูลและระเบียบที่ใช้ควบคมุ



ชนิดของฐานข้อมูล (Type of Database)

ฐานข้อมูลแบง่ออกเป็น 3 แบบ ตามลักษณะโครงสร้างดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลแบบเชิงเส้น (Hierarchical Database) เป็น

ฐานข้อมูลที่มีการจัดลําดับความสําคัญระหว่าง File โดย

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในโครงสร้างรปูต้นไม้ (Tree Structure)

Record ต่างๆ อาจจะถูกเก็บซ้ํากัน Hierarchical 

Database เป็น Database ชนิดที่เก่าแก่ที่สุด



ชนิดของฐานข้อมูล (Type of Database)

ข้อดี : การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมลูทําได้รวดเร็วเพราะมี

ความสัมพันธ์แน่นอน

ข้อเสีย : Record ทีเ่กบ็ไว้ในสาขาที่ต่างกัน จะถูกเรียกมาใช้งาน

พร้อมกันได้ยาก
Root

parent

Child Child Child

parent

Child Child Child

parent

Child Child Child



ชนิดของฐานข้อมูล (Type of Database)

2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) มี

ลักษณะโครงสรา้งของข้อมูลแต่ละแฟ้มข้อมูลมีความสัมพันธ์

กันคล้ายรา่งแห สามารถยอมให้ระดับชั้นที่อยู่เหนือกว่ามี

หลายแฟ้มข้อมูล ถึงแม้ระดับชั้นถัดลงมาจะมีเพียงแฟ้มข้อมูล

เดียว (เหมือนการจ้างงาน)

ข้อดี : เข้าถึงแต่ละ Record ทําได้ง่ายกว่า แบบ 

Hierarchical database



ชนิดของฐานข้อมูล (Type of Database)

ลกูคา้พนกังานขาย

สินคา้ ใบเสร็จ จายเงิน่

ขอ้สินคา้



ชนิดของฐานข้อมูล (Type of Database)

3. ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นฐานข้อมูลที่

จัดเก็บข้อมูลในรูปของตาราง โดยข้อมูลแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน เมื่อ

เราทราบข้อมูลส่วนหนึ่ง จะทําให้เราทราบข้อมูลส่วนอื่นที่สัมพันธ์กันได้ 

(เหมือนญาติ) ข้อมูลถูกจัดอยู่ในรูปตารางแบ่งออกเป็นแถว (Row หรือ 

Tuple หรือ Record) แต่ละแถวจะมีเขตข้อมูล (Field หรือ Attribute)

ข้อดี : สามารถเชื่อมไฟล์ต่างๆเข้าด้วยกัน มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ 

เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง 

ข้อเสีย : ซับซ้อน ยุ่งยาก



ชนิดของฐานข้อมูล (Type of Database)

รหสัวชิา ชื่อวชิา ครูผูส้อน

ท 10100 ภาษาไทยเบืองตน้้ อ.สุนีย์

ว 30122 ชีววทิยา อ.มานพ

รหสันกัเรียน ชื่อ-สกลุ เพศ ชนั้ หอ้ง

5706455 กลา้  รักไทย ชาย 4 1

5645008 ทอง สุขใจ หญิง 5 1

รหสัครู ชื่อ-สกลุ เพศ รหสัวชิา รหสันกัเรียน

001 สุนีย์ หญิง ท10100 5706455

002 มานพ ชาย ว30122 5648008



ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล

1. ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy)

2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ (Data Inconsistency)

3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในองค์กร

4. รักษาความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล

5. กําหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้

6. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้

7. ความเป็นอิสระของข้อมูล



คําศัพท์ที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล

• Entity หมายถึง ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทีต่้องการจัดเก็บขอ้มูลไว้ เช่น entityของ

นักเรียน entityของครู

• Attribute หมายถึง รายละเอยีดของข้อมูลทีแ่สดงรายละเอียดและคณุสมบัติของ 

Entity หนึ่งๆ 

นักเรียน

รหัสนักเรียน

ชื่อ-สกุล

ห้องเรียน ชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษา

Entity

Attribute



ความสัมพันธ์ (Relationship)

ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity แบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ

1. แบบ 1 : 1 (one to one) เป็นความสัมพันธ์ของข้อมูลใน Entityหนึ่ง 
ที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลเพียงรายการเดียวในอีก Entity หนึ่ง

2. แบบ 1 : N (One to Many) เป็นความสัมพันธ์ของข้อมูลใน Entity
หนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลหลายข้อมูลในอีก Entity หนึ่ง

3. แบบ M : N (Many to Many) เป็นความสัมพันธ์ของข้อมูลหลาย
รายการใน Entityหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลหลายรายการในอีก 
Entity หนึ่ง



คีย์ (Key)

คีย์ คือ ความเป็นเอกลักษณ์ ของแถวที่ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูล

1. Primary Key (คีย์หลัก) เป็นคีย์ที่กําหนดจาก Field ไม่มีโอกาสซ้ํา

ของข้อมูลภายใน จะเป็นค่าว่างไม่ได้

2. Secondary Key (คีย์รอง) หรือ Index ช่วยในการค้นหาหรือจัดเรียง 

Recode ได้อย่างรวดเร็ว ยอมให้ข้อมูลซ้ําได้

3. Candidate Key (คีย์คู่แข่ง) คล้ายคีย์หลัก ใช้แทนกันได้

4. Compound Key (คีย์รวม) เกิดจากการนําหลายๆ Field มารวมกัน

5. Foreign Key (คีย์นอก) ใชเ้ชื่อมตารางเข้าด้วยกัน


