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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแลว นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของขอมูล จําแนกชนดิและประเภทขอมูลแบบตางๆ ได 

2. อธิบายการจัดการขอมูลดวยแฟมขอมูลได 
3. อธิบายการจัดการขอมูลดวยระบบการจัดการฐานขอมูลได 
4. ระบุขอดีและขอเสียของการจัดการขอมูลดวยแฟมขอมูลและการจัดการขอมูลดวย

ระบบการจัดการฐานขอมูลได 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อใหทราบถึงพื้นฐานความรูของนักศึกษา ที่

เกี่ยวกับขอมูลและการจัดการขอมูล 

2. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการบรรยาย และมีการถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน 

3. จัดกลุมระดมความคิด เพื่อจําแนกขอมูลแตละประเภท ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

ของนักศึกษา ซึ่งไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา การบริหารและการจัดการ สาธารณสุข และ

ส่ิงแวดลอม เปนตน 

4. เปดโอกาสใหแตละกลุมอภิปรายคําตอบที่ได โดยอยูในการดูแลและคําแนะนําของ

ผูสอน 

5. ในการบรรยายเรื่องจัดการขอมูลดวยแฟมขอมูลและจัดการขอมูลดวยระบบการ

จัดการฐานขอมูล ผูสอนไดมีการยกตัวอยางในเรื่องตางๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น 

6. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความเขาใจในบทเรียน 

7. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท บทที่ 1 ของเอกสารประกอบการสอนเพื่อทบทวน

ความรู 

8. เนนการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนและเว็บไซตของ

วิชาการจัดการฐานขอมูล รวมทั้งเว็บไซตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการฐานขอมูล 

2. สไลดสําหรับนําเสนอบทเรียน ที่ทําจากโปรแกรมไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต 

(Microsoft PowerPoint) 

3. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

4. เว็บไซตวิชาการจัดการฐานขอมูล  

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการตั้งคําถามและตอบคําถาม 

2. สังเกตการอภิปรายรวมกนัขณะทํางานเปนกลุม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือรนในการทาํกิจกรรม และคุณภาพของผลงาน 

4. สังเกตผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน และคําตอบที่ไดจากการทาํแบบฝกหัด 
 



 
บทที่ 1 

ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับขอมูลและการจัดการขอมูล 
                

 การดําเนินชีวิตในปจจุบันของแตละคนจะเกี่ยวของกับขอมูลและฐานขอมูลทั้งสิ้น เชน การซื้อ

สินคาจากหางสรรพสินคา การลงทะเบียนเรียน และการฝากถอนเงิน เปนตน ซึ่งองคกรหรือหนวยงาน

ธุรกิจตางๆ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อความสะดวกใน

การบันทึกขอมูล คนหาขอมูล ลดความซ้ําซอนของการจัดเก็บขอมูล สามารถเปลี่ยนแปลงและแกไข

ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ  

 

ขอมูลและธรรมชาติของขอมูล 
ในการจัดการฐานขอมูลตองอาศัยความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลที่ตองการจะจัดเก็บ ซึ่งมีอยู

หลายชนิด เชน ขอมูลที่เปนตัวอักขระหรือขอความ ขอมูลเชิงจํานวน ขอมูลรหัส ขอมูลวันที่ ขอมูล

ภาพลักษณ ขอมูลภาพเคลื่อนไหว และขอมูลเสียง เปนตน สวนประเภทของขอมูลก็มีอยูหลากหลาย 

ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา การดําเนินธุรกิจ สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม และความบันเทิง ซึ่งลวน

แลวแตประกอบดวยขอมูลที่แตกตางกันไป รวมทั้งรายละเอียดของขอมูลในแตละประเภทก็ 

ไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับวาเราสนใจจะจัดเก็บขอมูลอะไร และที่สําคัญสิ่งที่ตองการจะจัดเก็บตอง

เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน ในการจัดเก็บขอมูลที่มีปริมาณมากๆ จะใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ

จัดเก็บและจัดการกับขอมูล ซึ่งอาจเก็บไวในแฟมขอมูล และมีการพัฒนาขึ้นมาเปนฐานขอมูล ซึง่มกีาร

จัดการกับขอมูลไดดีกวา โดยมีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการจัดการฐานขอมูลดวย ซึ่งขึ้นอยู

กับรูปแบบของฐานขอมูลที่ใช และลักษณะของขอมูลในองคกร หรือถาหากตองการจะจัดเก็บ

ฐานขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศในองคกร โดยเฉพาะในสถาบันบริการสารนิเทศจะตองจําแนก

ไดวาองคกรนั้นมีทรัพยากรสารนิเทศประเภทใดบาง ทั้งสื่อส่ิงพิมพและไมตีพิมพ เพื่อนําขอมูลดังกลาว

มาใชในการจัดทําฐานขอมูลตอไป นอกจากนั้นยังตองทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารนิเทศประเภท

ตางๆ เพื่อใหรูวาระบบนั้นๆ ตองประกอบดวยขอมูลอะไรบาง โดยเฉพาะในระบบงานทางธุรกิจ ซึ่งมี

ฝายตางๆ อยูมากมาย ซึ่งตองอาศัยขอมูลเพื่อใชในการจัดทําสารสนเทศที่นําไปใชในการกําหนด

นโยบาย หรือวางแผนระบบงานตอไป เมื่อทราบแลววาขอมูลที่ใชในการจัดการฐานขอมูล

ประกอบดวยอะไร จึงนําขอมูลเหลานั้นมาทําการออกแบบฐานขอมูล ตามหลักการและวิธีที่ถูกตอง 
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เร่ิมตั้งแตการสรางแบบจําลองอี-อาร (E-R Model) ที่ประกอบไปดวยเอนทิตี (entity)  แอตทริบิวต 

(attribute) คีย (key) และความสัมพันธ (relationship) รวมทั้งการทํานอรมัลไลเซชัน (normalization)  

เพื่อใหฐานขอมูลที่ออกแบบไวเกิดความซ้ําซอนนอยที่สุด และสามารถแกไขปรับปรุงขอมูลไดงาย 

จากนั้นก็นําฐานขอมูลที่ออกแบบไวนั้นมาสรางใหใชงานไดจริงดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการ

ฐานขอมูล ซึ่งในเอกสารนี้จะยกตัวอยางการออกแบบและสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรมไมโครซอฟต

แอกเซส (Microsoft Access) เนื่องจากเปนโปรแกรมที่เขาใจงายและเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญจะมี

โปรแกรมนี้อยูแลว สําหรับกรณีศึกษาที่ใชจะเปนเรื่องที่ใกลตัวนักศึกษาที่สุดก็คือเร่ืองระบบการ

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะเปนการออกแบบขั้นพื้นฐาน เพื่อใหงายตอความเขาใจ และ

สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในการทํางานตอไป 

 
1. ความหมายของขอมูล  

“ขอมูล” (data) หมายถึง กลุมตัวอักขระที่เมื่อนํามารวมกันแลวมีความหมายอยางใด

อยางหนึ่งและมีความสําคัญควรคาแกการจัดเก็บเพื่อนําไปใชในโอกาสตอๆ ไป ขอมูลมักเปนขอความ

ที่อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณใด ๆ ที่สามารถนําไปประมวลผล

ดวยคอมพิวเตอรได (ทักษิณา สวนานนท และฐานิศรา เกียรติบารมี, 2546, หนา 165) ทั้งนี้ ขอมูล

สามารถทําใหผูอานทราบความเปนไปของเหตุการณที่เกิดขึ้น บอกสภาพการณหรือปรากฏการณ 

ที่เกิดขึ้น และขอมูลจะยังคงสภาพความเปนขอมูลไมวาจะนําไปใชหรือไมใชก็ตาม 

นอกจากนี้ ครรชิต มาลัยวงศ (2546, หนา 10) ยังไดสรุปความหมายของขอมูล วาคือ 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดข้ึนภายในองคกร หรือในส่ิงแวดลอมทางกายภาพกอนที่จะนํามา

เรียบเรียงหรือจัดกลุมใหอยูในรูปแบบที่คนทั่วไปเขาใจหรือนําไปใชได 

สรุปไดวา “ขอมูล” คือ ขอเท็จจริงที่ทําใหทราบถึงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคกร 

บอกสภาพและปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอม โดยอธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งขอมูลอาจจะเปน

ตัวอักษร ตัวเลข ภาพและเสียง ที่สามารถนํามาประมวลผลดวยคอมพิวเตอรได 
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2. ชนิดและประเภทของขอมูล 
2.1 ชนิดของขอมูล 

ขอมูลที่คอมพิวเตอรสามารถเก็บบันทึกไดนั้นสามารถจําแนกไดหลายชนิดที่สําคัญๆ 

(ครรชิต มาลัยวงศ, 2546, หนา 12) ไดแก 

2.1.1 ขอมูลที่เปนตัวอักขระหรือขอความ (character data หรือ text) เปน

ขอมูลที่อาจเปนตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ โดยขอมูลที่เปนตัวเลขจะไมสามารถนําไปคํานวณได 

แตสามารถนําไปจัดเรียงตามลําดับตัวอักขระ เปลี่ยนแปลงแกไขได และเปรียบเทียบไดวาเหมือนกับ

ขอมูลอ่ืนหรือไม 

2.1.2 ขอมูลเชิงจํานวน (numerical data) มีลักษณะเปนตัวเลขซึ่งคอมพิวเตอร

สามารถนําไปคํานวณได ตัวอยางเชน เงินเดือน คะแนน และยอดขาย เปนตน โดยขอมูลที่เปนตัวเลข

อาจจําแนกได 2 รูปแบบ คือ ขอมูลที่เปนเลขจํานวนเต็ม (integer number) เชน 3, 5 และ-7 เปนตน 

และขอมูลที่เปนเลขทศนิยม เชน 20.5, 125.75 และ -0.001 เปนตน 

2.1.3 ขอมูลรหัส (code data) อาจเปนตัวอักขระหรือขอมูลเชิงจํานวนก็ได  

ซึ่งมักจะมีการกําหนดขนาดความยาวไวจํากัด เชน รหัสที่ใชระบุเพศอาจเปนตัวเลขหนึ่งตัวหรือตัว

อักขระหนึ่งตัว ไดแก 1 แทนดวยเพศชาย และ 2 แทนดวยเพศหญิง  หรือรหัสนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกําหนดใหเปนตัวเลขจํานวน 11 ตัว เปนตน ซึ่งขอมูลรหัสนั้นไมได

นําไปใชเพื่อการคํานวณ แตใชเพื่อการเปรียบเทียบ นับหรือจัดกลุมขอมูลที่มีรหัสตรงกับที่กําหนด 

2.1.4 ขอมูลวันที่ (date data) เปนขอมูลซ่ึงกําหนดขึ้นเปนพิเศษเพื่อใหสามารถ

แสดง วัน เดือน ป ที่กําหนดไวเปนมาตรฐานได ซึ่งขอมูลวันที่จะมีประโยชนมากในการคํานวณอายุ 

หรือหาชวงเวลาระหวางวันที่หนึ่งไปยังอีกวันที่หนึ่ง 

2.1.5 ขอมูลภาพลักษณ (image data) เปนขอมูลภาพ เชน ภาพถาย หรือภาพ 

ที่จัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรดวยเครื่องสแกนเนอรเปนขอมูลที่แสดงความเขมและสีของรูปภาพ

หรือเอกสารที่เปนผลจากการใชเครื่องสแกนเนอรบันทึกขอมูลไวในคอมพิวเตอร โดยขอมูลภาพลักษณ

จะมีลักษณะเปนจุดภาพ สามารถนํามาแสดงทางจอภาพ ยอ ขยาย หรือตัดตอได และมักเกบ็ไวใชเพือ่

การอางอิงเทานั้น 

2.1.6 ขอมูลภาพเคลื่อนไหว (moving data) เปนภาพที่เกิดจากการนําภาพนิ่ง

หลาย ๆ ภาพ ซึ่งแตละภาพมีความแตกตางจากภาพกอนหนาเพียงเล็กนอยมาแสดงตอเนื่องกัน

โดยเร็ว ทําใหผูชมเห็นเปนภาพเคลื่อนไหว  
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2.1.7 ขอมูลเสียง (voice data) เปนขอมูลที่นิยมนํามาใชในงานประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ซึ่งชวยใหคอมพิวเตอรสามารถแยกเสียงที่ไดรับ

ออกวามีความหมายอะไร เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานตามที่มนุษยบอกหรือออกคําสั่งได 
2.2 ประเภทของขอมูล  

ขอมูลที่คอมพิวเตอรสามารถจัดเก็บไดมีหลายรูปแบบที่กลาวไปแลว ซึ่งขอมูลแตละ

แบบก็มีหลายประเภท ที่สําคัญๆ และเกี่ยวของกับชีวิตของเรา ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  

การบริหารและการจัดการ สาธารณสุข  และส่ิงแวดลอม เปนตน (ครรชิต มาลัยวงศ, 2546, หนา 7-9) 

2.2.1 ขอมูลที่เกี่ยวกับการศกึษา ไดแก  

- ประวัตินักศึกษา เชน  รหัสนักศึกษา ชื่อ  นามสกุล  ที่อยู  เบอรโทรศัพท     

เบอรอีเมล โปรแกรมวิชา คณะ ตอนเรียน และชั้นป เปนตน  

- ประวัติอาจารย  เชน  ชื่อ  นามสกุล  ที่อยู  เบอรโทรศัพท  เบอร อี เมล  

โปรแกรมวิชา คณะ ระดับการศึกษา เปนตน  

- ขอมูลรายวิชา เชน รหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหนวยกิต เปนตน 

- ขอมูลหลักสูตร เชน  ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาบัตร ชื่อสถานศึกษา และ

จํานวนหนวยกิตที่ตองเรียน เปนตน 

2.2.2 ขอมูลที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ไดแก 

- ขอมูลลูกคา เชน  ชื่อลูกคา ที่อยู เบอรโทรศัพท เปนตน 

- ขอมูลบริษัทที่ขายสินคา เชน  ชื่อบริษัท ชื่อเจาของบริษัท ชื่อผูจัดการ

บริษัท ที่อยูของบริษัท เบอรโทรศัพท ประเภทของการจดทะเบียน และชื่อเว็บไซต เปนตน 

- ขอมูลเกี่ยวกับสินคา เชน  รหัสสินคา ชื่อสินคา ประเภทของสินคา จํานวน 

และราคา เปนตน 

- ประวัติพนักงาน เชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

เลขที่บัตรประกันสังคม สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน วันที่เขาทํางาน แผนก เงินเดือน จํานวนชั่วโมง

ในการทํางาน และสวัสดิการ เปนตน ซึ่งหนวยงานที่จะนําขอมูลเหลานี้ไปใช ไดแก ฝายบุคคล และ

ฝายการเงิน เปนตน 

2.2.3 ขอมูลที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ไดแก 

- ประวัติแพทย เชน  ชื่อแพทย ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา  

ความชํานาญพิเศษ ตําแหนง โรงพยาบาลที่ประจํา  และเบอรโทรศัพท เปนตน 
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- ประวัติผูปวย เชน  ชื่อ นามสกุล ที่อยู เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่

บัตรประกันสังคม โรคประจําตัว ประวัติการแพยา และเบอรโทรศัพท เปนตน 

- ขอมูลยา เชน  ชื่อยา สรรพคุณ วิธีการใชยา วิธีการเก็บรักษา วันเดือนปที่

หมดอายุ  และ แหลงผลิต เปนตน 

2.2.4 ขอมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ไดแก 

- ขอมูลทรัพยากรดิน เชน  ชนิดของดิน องคประกอบของดิน คุณสมบัติของ

ดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และชั้นของดิน เปนตน  

- ขอมูลทรัพยากรปาไม เชน ประเภทของปา ชนิดของปาไม พรรณไมที่

สําคัญ ประโยชนของปาไม และปจจัยที่กอใหเกิดปาไมชนิดตางๆ 

- ขอมูลทรัพยากรน้ําและการชลประทาน เชน ชื่อลุมน้ํา สถานที่ตั้ง 

ขอบเขตของพื้นที่ โครงการชลประทาน ปริมาณตะกอน และแหลงน้ําใตดิน เปนตน 

- ขอมูลคุณภาพอากาศและเสียง เชน  ตําแหนงที่ตรวจวัด  ปริมาณ 

กาซคารบอนมอนอกไซด  ปริมาณฝุนละออง ปริมาณสารตะกั่ว และระดับความดังของเสียง เปนตน 
 

การจัดการขอมูลดวยแฟมขอมูล 
 การจัดการขอมูลเร่ิมจากการบันทึกขอมูล ซึ่งอาจจะเปนการบันทึกขอมูลลงกระดาษหรือสมุด 

เพื่อชวยในการจดจํา แตเมื่อมีขอมูลเพิ่มข้ึน รูปแบบของการจัดเก็บขอมูลก็เปลี่ยนไปใหมีระบบ

ระเบียบมากขึ้น โดยมีการบันทึกขอมูลลงแฟมเอกสารตางๆ ที่จัดไวเปนหมวดหมู และมีการพัฒนา 

การจัดเก็บขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอร  โดยจัดเก็บเปนแฟมขอมูลเพื่อให 

เครื่องคอมพิวเตอรสามารถอานขอมูลจากแฟมนั้นได 

 
1. ความหมายของแฟมขอมลู 

“แฟมขอมูล” (file) หมายถึง ขอสนเทศหรือขอมูลทั้งหมดที่เก็บไวในสื่อที่มีคุณสมบัติ 

เปนแมเหล็กไมวาจะเปนจานบันทึกธรรมดาหรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ขอสนเทศที่นําไปเก็บนั้น

จะถูกนําไปเก็บไวเปนเรื่องๆ ไป อาจจะเปนโปรแกรม ขอมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได แตละเรื่อง 

ตางก็ตองมีชื่อเปนของตนเอง ที่ตองไมซ้ํากัน (ทักษิณา  สวนานนท, 2544, หนา 249)  

นอกจากนี้ วาสนา  สุขกระสานติ (2545, หนา 5) ยังไดสรุปความหมายของแฟมขอมูล 

วาคือ การประกอบกันของขอมูลในรูปของเลขฐานสอง ซึ่งเก็บไวในหนวยเก็บขอมูลสํารองของ

คอมพิวเตอร 
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สรุปไดวา “แฟมขอมูล” คือ ขอมูลที่ผูใชตองการจะจัดเก็บหรือรวบรวม ซึ่งบันทึกไว 

ในหนวยเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร เชน แฟมขอมูลรายงาน แฟมขอมูลรูปภาพ และแฟมขอมูล

โปรแกรมตางๆ เปนตน 

 
2. โครงสรางแฟมขอมลู 

“โครงสรางแฟมขอมูล” (data structure) หมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของ

ขอมูล ซึ่งมีอยูหลายรูปแบบ (ทักษิณา  สวนานนท, 2544, หนา 161) ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐาน 

ที่ลําดับจากหนวยที่เล็กที่สุดไปยังหนวยที่ใหญข้ึนตามลําดับตอไปนี้ 

2.1 บิท (bit : binary digit) คือ หนวยของขอมูลที่เล็กที่สุดที่เก็บอยูในหนวยความจํา

ภายในคอมพิวเตอร ซึ่ง Bit จะแทนดวยตัวเลขหนึ่งตัว คือ 0 หรือ 1 อยางใดอยางหนึ่ง เรียกตัวเลข  

0 หรือ 1 วาเปน บิท 1 บิท 

2.2 ไบท (byte) คือ หนวยของขอมูลที่นําบิทหลายๆ บิทมารวมกัน แทนตัวอักษรแตละ

ตัว เชน A, B, …, Z, 0, 1, 2, … ,9 และสัญลักษณพิเศษอื่นๆ เชน $, &, +, -, *, / ฯลฯ โดย 

ตัวอักษร 1 ตัวจะแทนดวยบิท 7 หรือ 8 บิท (1 ไบท แทนดวยตัวอักษร 7 หรือ 8 บิท) ซึ่งตัวอักษรแตละ

ตัวจะเรียกวา ไบท เชน ตัว A เมื่อเก็บอยูในคอมพิวเตอรจะเก็บเปน 1000001 สวนตัว B จะเก็บเปน 

1000010 เปนตน 

2.3 เขตขอมูล (field)  คือ หนวยของขอมูลที่เกิดจากการนําไบทหรือตัวอักขระหลายๆ 

ตัวมารวมกัน เปนคําที่มีความหมาย เชน รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา นามสกุล ที่อยู คณะ และ

สาขาวิชา เปนตน (ภาพที่ 1.1) 

2.4 ระเบียน (record) คือ หนวยของขอมูลที่มีการนําเขตขอมูลหลายๆ เขตขอมูล ที่มี

ความสัมพันธกันมารวมกัน หรือคาของขอมูลในแตละเขตขอมูล เชน ระเบียนนักศึกษาคนที่ 1 

ประกอบดวยเขตขอมูล รหัสนักศึกษา : 4800111, ชื่อ : สาธิต, นามสกุล : กิตติพงศ, โปรแกรม

วิชา : คอมพิวเตอร, คณะ : วิทยาศาสตร เปนตน (ภาพที่ 1.1) 

2.5 แฟมขอมูล (file) คือ หนวยของขอมูลที่มีการนําระเบียนหลายๆ ระเบียนที่มี

ความสัมพันธกันมารวมกัน เชน แฟมขอมูลนักศึกษา (ภาพที่ 1.1) ซึ่งประกอบไปดวย ระเบียนจํานวน 

5 ระเบียน หรือ 5 แถว ซึ่งก็คือ รายละเอียดของนักศึกษาจํานวน 5 คน นั่นเอง 

2.6 ฐานขอมูล (database) คือ หนวยของขอมูลที่มีการนําแฟมขอมูลหลายๆ แฟมขอมลู 

ที่มีความสัมพันธกันมารวมกัน เชน ฐานขอมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา จะประกอบดวยแฟมขอมูล

รายวิชา นักศึกษา การลงทะเบียน ผลการเรียน และอาจารยผูสอน เปนตน 
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รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล โปรแกรมวิชา คณะ 

4800111 สาธิต กิตติพงศ คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร 

4800222 ชานนท สกุลวงศ บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร 

4800333 ธัญญา โชติชวง บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร 

4800444 โสภณ ปญญาเลิศ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 

4800555 ทิวา ชลาลัย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร 
 

 
ภาพที่ 1.1  ตวัอยางเขตขอมูล ระเบียน และแฟมขอมูลนักศึกษา 

 
3. ประเภทของแฟมขอมลู 

แฟมขอมูลจะถูกแบงแยกประเภทตามการใชงาน  ซึง่แบงออกเปน 5 ประเภทตางๆ 

(วาสนา  สุขกระสานติ, 2545, หนา 5-11) ดังนี ้

3.1 แฟมขอมูลรายการหลัก  (master file) ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลที่ไมมีการเปลี่ยน 

แปลงหรือมีสภาพคอนขางคงที่ เชน แฟมขอมูลประวัตินักศึกษา จะประกอบดวยขอมูลตางๆ เชน รหัส

นักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่อยู คณะ และโปรแกรมวิชา เปนตน ซึ่งการปรับปรุงแกไขขอมูลในแฟมขอมูล

รายการหลัก ใหทันสมัยสามารถทําได 3 รูปแบบคือ การเพิ่ม (add) การลบออก (delete) และการ

แกไข (modify) เชน การเพิ่มระเบียนของนักศึกษาในกรณีที่เปนนักศึกษาใหม การลบระเบียนของ

นักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาลาออก และการเปลี่ยนแปลงที่อยูของนักศึกษา เปนตน อีกตัวอยางหนึ่งที่

เปนแฟมขอมูลรายการหลัก ก็คือ ขอมูลของลูกคาธนาคาร เชน เลขที่บัญชี ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ยอดเงิน

คงเหลือ ซึ่งจะถูกแกไขเมื่อมีรายการฝากถอนเงินจากลูกคา โดยการแกไขแฟมขอมูลอาจทําไดโดยตรง

หรือแกไขโดยใชขอมูลจากแฟมขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกลาวในขอตอไป 

3.2 แฟมขอมูลรายการเปลี่ยนแปลง (transaction file) ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลที่มัก 

มีการเคลื่อนไหวหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน แฟมขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

ที่จะตองมีการลงทะเบียนเรียนในทุกๆ ภาคการศึกษา แฟมขอมูลรายการฝาก-ถอนเงินในบัญชีลูกคา

ธนาคาร หรือแฟมขอมูลการขายสินคาประจําวัน เปนตน 

เขตขอมลู (field) 

ระเบียน 
(record) 
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3.3 แฟมขอมูลรายงาน (report file) ทําหนาที่เก็บรายงานที่ไดจากคอมพิวเตอรไว 

เนื่องจากการเก็บแฟมขอมูลรายงานไวในรูปของแฟมขอมูลในหนวยความจําสํารอง มีขอดีคือจัดเก็บ

ไดสะดวกและทนทานกวาการเก็บเปนกระดาษ อีกทั้งสามารถสั่งพิมพเมื่อใดและปริมาณเทาใดก็ได 

3.4 แฟมขอมูลเก็บผลลัพธ (output file) โปรแกรมสวนมากจะมีการรับขอมูลเขามา

ประมวลผล และไดผลลัพธเปนขอมูลใหมออกมา ขอมูลใหมอาจแสดงออกทางหนวยแสดงผลหรือ

จัดเก็บไวในแฟมขอมูลก็ได  เรียกแฟมขอมูลที่เก็บขอมูลใหมนี้วา แฟมขอมูลเก็บผลลัพธ และสามารถ

นําแฟมขอมูลนี้ไปเปนขอมูลนําเขาของโปรแกรมอื่นไดตอไป 

3.5 แฟมขอมูลสํารอง (backup file) ใชเก็บสํารองขอมูลในแฟมขอมูลที่มีความสําคัญ

สูง  การสํารองขอมูลเปนสิ่งสําคัญมากในการใชงานคอมพิวเตอร  เนื่องจากสื่อที่เก็บขอมูลตางๆ อาจ

เกิดปญหาไดโดยที่ผูใชคาดไมถึง  ดังนั้นเราควรจัดเก็บขอมูลลงบนสื่อบันทึกขอมูลอ่ืนดวย เพื่อเปน

การสํารองขอมูลในกรณีที่มีปญหา ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลที่สําคัญกลับมาใชใหม 
 

4. ขอดีของการจัดการขอมูลดวยแฟมขอมูล 
4.1 การประมวลผลขอมูลไดรวดเร็ว เนื่องจากมีการแยกขอมูลไวเปนแฟมตางๆ 

4.2 ลงทุนต่ําในเบื้องตน อาจไมจําเปนตองใชคอมพิวเตอรที่มีความสามารถมาก  

ก็สามารถทําการประมวลผลขอมูลได 

4.3 สามารถออกแบบแฟมขอมูลและทําการพัฒนาไดงาย เนื่องจากมีข้ันตอน 

ไมสลับซับซอนมากนัก 

 
5. ขอเสียของการจัดการขอมูลดวยแฟมขอมูล 

ในการจัดการขอมูลดวยแฟมขอมูลที่เปนอิสระและกระจัดกระจายนั้น พบวาแตละแผนก

แตละงานมีแฟมขอมูลของตัวเองแยกเก็บในแตละแผนก เมื่อพิจารณาแลวพบวาอาจมีความคลองตัว

สูงแตในขณะเดียวกันอาจเกิดปญหาตางๆ ข้ึน ดังนี้ 

5.1 เกิดความซ้ําซอนของขอมูล(data redundancy) เนื่องจากแตละฝายมีแฟมขอมูล

ของตนเอง คือ ขอมูลชุดเดียวกันมีการจัดเก็บในแฟมขอมูลที่ตางกัน หรือขอมูลชุดเดียวกันถูกจัดเก็บ

อยูในสองแฟมขอมูลหรือมากกวา ซึ่งจะทําใหเปนการสิ้นเปลืองเนื้อที่และแรงงานในการจัดเก็บขอมูล

ที่ซ้ําซอนนั้น 

5.2 ลําบากตอการแกไข (updating difficulties) ความซ้ําซอนของขอมูลจะทําใหยาก

ตอการแกไขขอมูลเหลานั้น เนื่องจากถามีขอมูลใดเปลี่ยนแปลงจะตองทําการเปลี่ยนแปลงขอมูล 
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ทุกแฟมขอมูลที่มีขอมูลซํ้ากันทั้งหมด ทําใหอาจเกิดขอผิดพลาดได และเกิดความสับสนหากขอมูลใน

แตละแฟมขอมูลไมตรงกัน รวมทั้งสิ้นเปลืองแรงงานในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลที่ซ้ําซอนนั้นดวย 

5.3 เกิดความขัดแยงของขอมูล (data inconsistency) เปนปญหาที่เกิดจาก 

การจัดเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลชุดเดียวกันในหลายแฟมขอมูล อาจทําใหขอมูล

ชุดเดียวกันมีคาที่แตกตางกันไดในแตละแฟมขอมูล ถามีการแกไขปรับปรุงขอมูลไมครบถวน ซึ่งทําให

ไมทราบวาขอมูลชุดใดคือขอมูลที่ถูกตองที่สุด 

5.4 เกิดการผูกติดกับขอมูล (data dependence) เมื่อโปรแกรมไดถูกพัฒนาสําหรับ 

ใชกับแฟมขอมูลใดโดยเฉพาะ จะทําใหเกิดการผูกติดกันกับรูปแบบของขอมูล กลาวคือ ถาโปรแกรม

หรือรูปแบบขอมูลฝายหนึ่งฝายใดเกิดการเปลี่ยนแปลง จะทําใหอีกฝายตองมีการแกไขดวย ซึ่งเปน 

การเพิ่มตนทุนในการพัฒนาโปรแกรม 

5.5 การกระจัดกระจายของขอมูล (data dispersion) ถาขอมูลถูกจัดเก็บอยูใน 

แหลงตาง ๆ อยางกระจัดกระจายและไมเปนระบบ โดยมีโครงสรางและรูปแบบของขอมูลผูกติดอยูกับ

โปรแกรมที่ใชงานขอมูลเหลานั้น   จะทําใหเกิดความยากในการใชขอมูลรวมกันของโปรแกรมอื่น 

เนื่องจากตองมีการพัฒนาโปรแกรมใหมเพื่อใหใชรูปแบบขอมูลที่แตกตางกันได 

5.6 การใชประโยชนจากขอมูลลดลง (underutilization of data) เนื่องจากตองมี 

การพัฒนาโปรแกรมโดยเฉพาะสําหรับการใชงานขอมูลเพื่องานนั้นๆ โดยไมสามารถใชโปรแกรมเดิม 

ที่ใชงานอยูได ทําใหผูใชเขาถึงขอมูลเหลานั้นไดยาก และปฏิเสธที่จะใชงานในที่สุด 

จากขอเสียดังกลาวของการจัดการขอมูลดวยแฟมขอมูล จึงเปนที่มาของการพัฒนาระบบ

การจัดการขอมูลอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นของการจัดการขอมูลในระบบแฟมขอมูล  

ซึ่งเรียกวาระบบการจัดการฐานขอมูล 
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การจัดการขอมูลดวยระบบการจัดการฐานขอมูล 
การจัดเก็บขอมูลที่มีปริมาณมากๆ ในระบบคอมพิวเตอรโดยการเก็บไวในแฟมขอมูลแตละ

แฟม อาจเกิดปญหาขอมูลซํ้าซอนกัน เมื่อมีการแกไขขอมูลที่มีอยูหลายแฟมขอมูล จนทําใหขอมูล 

มีความขัดแยงกันเอง จึงไดมีการเปลี่ยนการจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปของฐานขอมูลแทนเพื่อ 

ความสะดวกในการบันทึกขอมูล แกไขขอมูล และคนหาขอมูล 

 
1. ความหมายของฐานขอมูลและระบบการจัดการฐานขอมูล 

“ฐานขอมูล” (database) หมายถึง การจัดรวบรวมขอนิเทศหรือขอมูลของเรื่องตางๆ ไว

ในรูปแบบที่จะเรียกมาใชไดทันทีเมื่อตองการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงสวนใดสวนหนึ่งมาใช

ประโยชน เปนครั้ ง เปนคราวก็ ได  ฐานขอมูลที่ดีควรจะได รับการปรับใหทันสมัยอยู เสมอ  

(ทักษิณา  สวนานนท, 2544, หนา 154-155)  

นอกจากนี้ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2547, หนา 226) ยังไดสรุปความหมายของฐานขอมูล 

วาคือ กลุมของแฟมขอมูลที่มีความสัมพันธกันและถูกนํามารวมกัน เชน ฐานขอมูลในบริษัทแหงหนึ่ง

อาจประกอบไปดวยแฟมขอมูลหลายแฟมขอมูล ซึ่งแตละแฟมตางก็มีความสัมพันธกัน ไดแก 

แฟมขอมูลพนักงาน แฟมขอมูลแผนกในบริษัท แฟมขอมูลขายสินคา และแฟมขอมูลสินคา เปนตน 

สรุปไดวา “ฐานขอมูล” คือ การรวบรวมขอมูลที่เราตองการจะจัดเก็บ ซึ่งตอง 

มีความสัมพันธกันหรือเปนเรื่องเดียวกันไวดวยกัน เพื่อสะดวกในการใชงาน 

“ระบบการจัดการฐานขอมูล” (Data Base Management System: DBMS) หมายถึง 

ซอฟตแวรที่สรางขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ เพื่อจะไดนําไปเก็บรักษา เรียกใชหรือนํามา

ปรับปรุงใหทันสมัยไดงาย ทั้งนี้จําเปนตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเปนเรื่องสําคัญ

ดวย (ทักษิณา  สวนานนท, 2544, หนา 155)  

นอกจากนี้ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2546, หนา 29) ยังไดสรุปความหมายของระบบการ

จัดการฐานขอมูล วาคือ โปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวยหนาที่

ตางๆ ในการจัดการกับขอมูล รวมทั้งภาษาที่ใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษาเอสคิวแอล (SQL) 

ในการโตตอบระหวางกันกับผูใช เพื่อใหสามารถกําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษา

ฐานขอมูล รวมทั้งการจัดการควบคุมการเขาถึงฐานขอมูล ซึ่งถือเปนการปองกันความปลอดภัยใน

ฐานขอมูล เพื่อปองกันมิใหผูที่ไมมีสิทธิการใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลที่เปนศูนยกลางได  

นอกจากนี้ระบบการจัดการฐานขอมูลยังมีหนาที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของ

ขอมูล การสํารองขอมูล และการเรียกคืนขอมูลในกรณีที่ขอมูลเกิดความเสียหาย 
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สรุปไดวา “ระบบการจัดการฐานขอมูล” คือ โปรแกรมที่ทําหนาที่ในการกําหนดลักษณะ

ขอมูลที่จะเก็บไวในฐานขอมูล อํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล กําหนดผู 

ที่ไดรับอนุญาตใหใชฐานขอมูลได พรอมกับกําหนดดวยวาใหใชไดแบบใด เชน ใหอานขอมูลได 

อยางเดียวหรือใหแกไขขอมูลไดดวย นอกจากนั้นยังอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูล และ 

การแกไขปรับปรุงขอมูล ทําใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวกและมีประสิทธิภาพ  เสมือนเปน

ตัวกลางระหวางผูใชกับฐานขอมูลใหสามารถติดตอกันได 

 
2. ประวัติความเปนมาของระบบการจัดการฐานขอมลู 

การจัดการฐานขอมูลเร่ิมตนจากการที่องคการบริหารการบินและอวกาศสหรัฐอเมริกา 

หรือนาซาไดวาจางบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหออกแบบระบบเก็บรวบรวมขอมูล 

ที่ไดจากการสํารวจดวงจันทรในโครงการอะพอลโล     (โครงการอะพอลโลเปนโครงการสํารวจอวกาศ

อยางจริงจัง และมีการสงมนุษยข้ึนบนดวงจันทรไดสําเร็จดวยยานอะพอลโล 11) ไดพัฒนาระบบ 

การดูแลขอมูลเรียกวา ระบบ GUAM (Generalized Upgrade Access Method) ซึ่งถือเปนตนกําเนิด

ของระบบการจัดการฐานขอมูล 

ตอมาบริษัท ไอบีเอ็ม ไดพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลข้ึนมาใหมเพื่อใหใชงานกับ

ธุรกิจทั่วๆ ไปได เรียกวา DL/I (Data Language/I) จนในที่สุดก็ไดกลายมาเปนระบบ IMS 

(Information Management System)  

ในชวงป พ.ศ. 2525 มีการนําระบบฐานขอมูลเขามาใชกับคอมพิวเตอรอยางเต็มที่  ไดมี

การคิดคนและผลิตซอฟตแวรเกี่ยวกับฐานขอมูลออกมามากมาย การเจริญเติบโตของการจัดการ

ฐานขอมูลรุดหนาไปอยางรวดเร็วพรอมกับระบบคอมพิวเตอรและมีการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ 

ปจจุบันไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเก็บขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไปโดย

ที่ผูใชไมตองเขียนโปรแกรมเอง เพียงแตเรียนรูคําสั่งการเรียกใชขอมูลหรือการจัดการขอมูล เชน  

การปอนขอมูล การบันทึกขอมูล การแกไขและเปลี่ยนแปลงขอมูล เปนตน  

ในอดีตยุคที่มีไมโครคอมพิวเตอรเกิดขึ้นแรกๆ โปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการจัดการ

ฐานขอมูลที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย คือ Personal Filling System : PFS ตอมาไดมีโปรแกรม

ฐานขอมูลเพิ่มข้ึนหลายโปรแกรม เชน Datastar DB Master และ dBASE II เปนตนโดยเฉพาะ

โปรแกรม dBASE II ไดรับความนิยมมาก จนกระทั่งในป พ.ศ. 2528 ผูผลิตไดสราง dBASE III Plus 

ออกมาซึ่งสามารถจัดการฐานขอมูลแบบสัมพันธ (relational) เชื่อมโยงแฟมขอมูลตางๆ เขาดวยกัน 

คนหา และนํามาสรางเปนรายงานตามความตองการไดสะดวก รวดเร็ว ตอมาไดมีการสรางโปรแกรม
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สําเร็จรูปเกี่ยวกับฐานขอมูลออกมา เชน ไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) ออราเคิล 

(Oracle) ดีเบส (dBase) ฟอกซโปร (FoxPro) อินฟอรมิกซ (Informix) มายเอสคิวแอล (MySQL) และ

ไซเบส (Sybase) เปนตน 
 

3. องคประกอบของระบบการจัดการฐานขอมูล 
ระบบการจัดการฐานขอมูลประกอบดวยสวนสําคัญหลักๆ 5 สวน  คือ ฮารดแวร 

ซอฟตแวร ขอมูล กระบวนการทํางาน  และบุคลากร (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ, 2546, หนา 31-37) ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

3.1 ฮารดแวร (hardware) หมายถึง คอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เพื่อเก็บขอมูลและ

ประมวลผลขอมูล ซึ่งอาจประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแตหนึ่งเครื่องขึ้นไป หนวยเก็บขอมูล

สํารอง หนวยนําเขาขอมูล และหนวยแสดงผลขอมูล นอกจากนี้ยังตองมีอุปกรณการสื่อสาร 

เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณทางคอมพิวเตอรหลายๆเครื่องใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได เปนตน  

โดยเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชเปนอุปกรณสําหรับประมวลผลขอมูลในฐานขอมูลนั้น สามารถเปนได

ตั้งแตเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร มินิคอมพิวเตอร หรือไมโครคอมพิวเตอร ซึ่งถาเปนเครื่อง

เมนเฟรมคอมพิวเตอรหรือมินิคอมพิวเตอร จะสามารถใชตอกับเทอรมินัลหลายเครื่อง เพื่อใหผูใชงาน

ฐานขอมูลหลายคน สามารถดึงขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลภายในฐานขอมูลเดียวกันพรอมกันได ซึ่งเปน

ลักษณะของการทํางานแบบมัลติยูสเซอร (multi user) 

สวนการประมวลผลฐานขอมูลในเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร สามารถทํา 

การประมวลผลได 2 แบบ แบบแรกเปนการประมวลผลฐานขอมูลในเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 

เพียงเครื่องเดียว โดยมีผูใชงานไดเพียงคนเดียวเทานั้น (single user) ที่สามารถดึงขอมูลหรือปรับปรุง

ขอมูลภายในฐานขอมูลได สวนแบบที่สองจะเปนการนําไมโครคอมพิวเตอรหลายตัวมาเชื่อมตอกันใน

ลักษณะของเครือขายระยะใกล (Local Area Network : LAN) ซึ่งเปนรูปแบบของระบบเครือขายแบบ

ลูกขาย / แมขาย (client / server network) โดยจะมีการเก็บฐานขอมูลอยูที่เครื่องแมขาย  

การประมวลผลตางๆ จะกระทําที่เครื่องแมขาย สําหรับเครื่องลูกขาย จะมีหนาที่ดึงขอมูลหรือสงขอมูล

เขามาปรับปรุงในเครื่องแมขาย หรือคอยรับผลลัพธจากการประมวลผลของเครื่องแมขาย ดังนั้น 

การประมวลผลแบบนี้จึงเปนการเปดโอกาสใหผูใชงานหลายคนสามารถใชงานฐานขอมูลรวมกันได  

ระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพดีตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง 

คือสามารถเก็บขอมูลไดจํานวนมากและประมวลผลไดอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับการทํางานจากผูใช

หลายคน ที่อาจมีการอานขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลพรอมกันในเวลาเดียวกันได 
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3.2 ซอฟตแวร (software) หมายถึง โปรแกรมที่ใชในระบบการจัดการฐานขอมูล ซึ่งมี

การพัฒนาเพื่อใชงานไดกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจนถึงเครื่องเมนเฟรม ซึ่งโปรแกรมแตละตัวจะ 

มีคุณสมบัติการทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้นในการพิจารณาเลือกใชโปรแกรม จะตองพิจารณาจาก

คุณสมบัติของโปรแกรมแตละตัววามีความสามารถทํางานในสิ่งที่เราตองการไดหรือไม อีกทั้งเรื่อง

ราคาก็เปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากราคาของโปรแกรมแตละตัวจะไมเทากัน โปรแกรมที่มีความสามารถ

สูงจะมีราคาแพงมากขึ้น นอกจากนี้ยังตองพิจารณาวาสามารถใชรวมกับฮารดแวร และซอฟตแวร

ระบบปฏิบัติการที่เรามีอยูไดหรือไม ซึ่งโปรแกรมที่ใชในการจัดการฐานขอมูล ไดแก ไมโครซอฟต 

แอกเซส (Microsoft Access) ออราเคิล (Oracle) ดีเบส (dBase) ฟอกซโปร (FoxPro) อินฟอรมิกซ 

(Informix) มายเอสคิวแอล (MySQL) และไซเบส (Sybase) เปนตน โดยโปรแกรมที่เหมาะสําหรับผู

เร่ิมตนฝกหัดสรางฐานขอมูล คือ โปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) เนื่องจากเปน

โปรแกรมในไมโครซอฟตออฟฟซ (Microsoft Office) ตัวหนึ่ง ซึ่งจะมีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรอยูแลว 

และการใชงานก็ไมยากจนเกินไป แตผูใชงานควรมีพื้นฐานในการออกแบบฐานขอมูลมากอน 

3.3 ขอมูล (data) ระบบการจัดการฐานขอมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรประกอบดวย

ขอมูลที่มีคุณสมบัติข้ันพื้นฐานดังนี้ 

3.3.1 มีความถูกตอง หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวขอมูลเหลานั้นเชื่อถือไมได

จะทําใหเกิดผลเสียอยางมาก ผูใชจะไมกลาอางอิงหรือนําไปใชประโยชน ซึ่งเปนสาเหตุใหการตัดสินใจ

ของผูบริหารขาดความแมนยํา และอาจมีโอกาสผิดพลาดได โครงสรางขอมูลที่ออกแบบตองคํานึงถึง

กรรมวิธีการดําเนินงานเพื่อใหไดความถูกตองแมนยํามากที่สุด โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศ

สวนใหญ มาจากขอมูลที่ไมมีความถูกตองซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเครื่องจักร การออกแบบ

ระบบการจัดการฐานขอมูลจึงตองคํานึงถึงในเรื่องนี้ดวย 

3.3.2 มีความรวดเร็วและเปนปจจุบัน การไดมาของขอมูลจําเปนตองใหทันตอ

ความตองการของผูใช ตอบสนองตอผูใชไดอยางรวดเร็ว ตีความหมายสารสนเทศไดทันตอเหตุการณ

หรือความตองการ มีการออกแบบระบบการเรียกคน และแสดงผลไดตรงตามความตองการของผูใช 

3.3.3 มีความสมบูรณของขอมูล ซึ่งขึ้นอยูกับการรวบรวมขอมูลและวิธีการ

ปฏิบัติดวย ในการดําเนินการจัดทําขอมูลตองสํารวจและสอบถามความตองการขอมูล เพื่อใหไดขอมูล

ที่มีความสมบูรณและเหมาะสม 

3.3.4 มีความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บขอมูลจํานวนมากจะตองใชพื้นที่

ในการจัดเก็บขอมูลมาก จึงจําเปนตองออกแบบโครงสรางขอมูลใหกะทัดรัดสื่อความหมายได มีการใช

รหัสหรือยอขอมูลใหเหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร 
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3.3.5 มีความสอดคลองกับความตองการ ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ ดังนั้นจึงตองมี

การสํารวจเพื่อหาความตองการของหนวยงานและองคกร ดูสภาพการใชขอมูล ความลึกหรือ 

ความกวางของขอบเขตของขอมูลที่สอดคลองกับความตองการ 

3.4 กระบวนการทํางาน (procedures) หมายถึง ข้ันตอนการทํางานเพื่อใหไดผลลัพธ

ตามที่ตองการ เชน คูมือการใชงานระบบการจัดการฐานขอมูล ตั้งแตการเปดโปรแกรมขึ้นมาใชงาน 

การนําเขาขอมูล การแกไขปรับปรุงขอมูล การคนหาขอมูล และการแสดงผลการคนหา เปนตน 

3.5 บุคลากร (people) จําเปนตองเกี่ยวของกับระบบอยูตลอดเวลา ซึ่งบุคลากรที่ 

ทําหนาที่ในการจัดการฐานขอมูล มีดังตอไปนี้ 

3.5.1 ผูบริหารขอมูล(data administrators) ทําหนาที่ในการกําหนด 

ความตองการในการใชขอมูลขาวสารขององคกร การประมาณขนาดและอัตราการขยายตัวของขอมูล

ในองคกร ตลอดจนทําการจัดการดูแลพจนานุกรมขอมูล เปนตน 

3.5.2 ผูบริหารฐานขอมูล (database administrators) ทําหนาที่ในการบริหาร

จัดการ ควบคุม กําหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบฐานขอมูลทั้งหมดภายในองคกร 

ตัวอยางเชน กําหนดรายละเอียดและวิธีการจัดเก็บขอมูล กําหนดควบคุมการใชงานฐานขอมูล 

กําหนดระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล กําหนดระบบสํารองขอมูล และกําหนดระบบการกูคืน

ขอมูล เปนตน ตลอดจนทําหนาที่ประสานงานกับผูใช นักวิเคราะหระบบ และนักเขียนโปรแกรม 

เพื่อใหการบริหารระบบฐานขอมูลสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5.3 นักวิเคราะหระบบ (systems analysts) มีหนาที่ศึกษาและทําความเขาใจ

ในระบบงานขององคกร ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิม และความตองการของระบบใหมที่ 

จะทําการพัฒนาข้ึนมา รวมทั้งตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางานโดยรวมของ 

ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรอีกดวย 

3.5.4 นักออกแบบฐานขอมูล (database designers) ทําหนาที่นําผลการ

วิเคราะห ซึ่งไดแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานในปจจุบัน และความตองการที่อยากจะใหมีในระบบ

ใหม มาออกแบบฐานขอมูลเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น และใหตรงกับความตองการของผูใชงาน 

3.5.5 นักเขียนโปรแกรม (programmers) มีหนาที่ รับผิดชอบในการเขียน

โปรแกรมประยุกตเพื่อการใชงานในลักษณะตาง ๆ ตามความตองการของผูใช ตัวอยางเชน การเก็บ

บันทึกขอมูล และการเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล เปนตน 
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3.5.6 ผูใช (end-users) เปนบุคคลที่ใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล ซึ่งวัตถุประสงค

หลักของระบบฐานขอมูล คือ ตอบสนองความตองการในการใชงานของผูใช ดังนั้นในการออกแบบ

ระบบฐานขอมูลจึงจําเปนตองมีผูใชเขารวมอยูในกลุมบุคลากรที่ทําหนาที่ออกแบบฐานขอมูลดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฮารดแวร 

DBMS 

DBMS utilities 

ขอมูล 

ผูบริหาร
ฐานขอมูล 

จัดการ ผูออกแบบ
ฐานขอมูล 

ออกแบบ 
โปรแกรมเมอร 

โปรแกรม
ประยุกต 

เขียน 

เขาถึง 

ผูใช 

ใช 

กระบวนการ
ทํางาน 

กําหนดผูใชฐานขอมูล 

ผูบริหาร
ขอมูล 

 
ภาพที่ 1.2 องคประกอบของระบบการจดัการฐานขอมลู 

ที่มา  (Rob and Coronel, 2002, p.19) 
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4. หนาทีข่องระบบการจัดการฐานขอมูล 
 ระบบการจัดการฐานขอมูลมีหนาที่สําคัญๆ หลายอยาง เพื่อใหเกิดความถูกตองและ

สอดคลองกันของขอมูลภายในฐานขอมูล ไดแก 

4.1 การจัดการพจนานุกรมขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําการจัดเก็บนิยาม

ของขอมูล และความสัมพันธระหวางขอมูลไวในพจนานุกรมขอมูล เปนสารนิเทศที่บอกเกี่ยวกับ

โครงสรางของฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตทั้งหมดที่ตองการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลจะตองทํางาน

ผานระบบการจัดการฐานขอมูล โดยที่ระบบจัดการฐานขอมูลจะใชพจนานุกรมขอมูล เพื่อคนหา

โครงสรางตลอดจนสวนประกอบของขอมูลและความสัมพันธที่ตองการ  นอกจากนั้นแลว 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีตอโครงสรางฐานขอมูลจะถูกบันทึกไวโดยอัตโนมัติในพจนานุกรมขอมูล  

ทําใหเราไมตองเปลี่ยนแปลงแกไขโปรแกรมเมื่อโครงสรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง  

4.2 การจัดเก็บขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะสรางโครงสรางที่จําเปนตอ 

การจัดเก็บขอมูล ชวยลดความยุงยากในการนิยามและการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ

ทางกายภาพของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลในปจจุบันไมเพียงแตจะชวยในการจัดเก็บขอมูล

เทานั้น แตยังรวมถึงการจัดเก็บกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการตรวจสอบบูรณภาพของขอมูลอีกดวย 

4.3 การแปลงและนําเสนอขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําหนาที่ในการแปลง

ขอมูลที่ไดรับเขามา เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางในการจัดเก็บขอมูล ทําใหเราไมตองไปยุงเกี่ยวกับ

ความแตกตางระหวางรูปแบบของขอมูลทางตรรกะและทางกายภาพ กลาวคือทําใหมีความเปนอิสระ

ของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะแปลงความตองการเชิงตรรกะของผูใช ใหเปนคําสั่ง 

ที่สามารถดึงขอมูลทางกายภาพที่ตองการ 

4.4 การจัดการระบบความปลอดภัยของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะ 

สรางระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยการกําหนดรายชื่อผูมี สิทธิ์ เขาใชระบบ และ

ความสามารถในการใชระบบ เชน การอาน เพิ่ม ลบ หรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล การจัดการระบบ

ความปลอดภัยของขอมูลมีความสําคัญมากในระบบฐานขอมูลแบบที่มีผูใชหลายคน 

4.5 การควบคุมการเขาถึงขอมูลของผูใชหลายคน ระบบการจัดการฐานขอมูลจะ 

ใชหลักการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสม เพื่อใหแนใจวาผูใชหลายคนสามารถเขาใชฐานขอมูล 

พรอมกันได และขอมูลมีความถูกตอง 

4.6 การเก็บสํารองและกูคืนขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะมีโปรแกรม 

เพื่อสนับสนุนการสํารองและกูคืนขอมูล เพื่อใหแนใจดานความปลอดภัยและความมั่นคงของขอมูล 
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ในระบบ ระบบการจัดการฐานขอมูลจะกูขอมูลในฐานขอมูลคืนมาหลังจากระบบเกิดความลมเหลว 

เชน เมื่อเกิดกระแสไฟฟาขัดของ เปนตน 

4.7 การควบคุมความถูกตองของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะสนับสนุนและ

ควบคุมความถูกตองของขอมูล ตั้งแตลดความซ้ําซอนของขอมูล ไปจนถึงความไมสอดคลองกัน 

ของขอมูล ความสัมพันธของขอมูลที่เก็บไวในพจนานุกรมขอมูลจะถูกนํามาใชในการควบคุม 

ความถูกตองของขอมูลดวย 
4.8 ภาษาที่ใชในการเขาถึงฐานขอมูลและการเชื่อมตอกับโปรแกรมประยุกต 

ระบบการจัดการฐานขอมูลสนับสนุนการเขาถึงขอมูลโดยผานภาษาคิวรี (query language) ซึ่งเปน

คําสั่งที่ใชในการคนคืนขอมูลจากฐานขอมูล โดยผูใชเพียงบอกวาตองการอะไร และไมจําเปนตองรูวา

มีข้ันตอนอยางไรในการนําขอมูลออกมา เพราะระบบการจัดการฐานขอมูลจะเปนผูกําหนดวิธีการ 

ในการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพเอง 

4.9 การติดตอสื่อสารกับฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลที่ทันสมัยจะตอง

สนับสนุนการใชงานฐานขอมูลผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได 

 
5. ขอดีของการใชฐานขอมลู 

เมื่อมีการนําระบบการจัดการฐานขอมูลมาใช เพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึก

ขอมูล แกไขปรับปรุงขอมูล คนหาขอมูล รวมทั้งกําหนดผูที่ไดรับอนุญาตใหใชฐานขอมูล เปนตน ทําให

ฐานขอมูลมีขอดีมากมาย ไดแก 

5.1 ลดความจําเจของงานดูแลเอกสาร ซึ่งเปนงานประจําที่ทําใหผูดูแลรูสึกเบื่อหนาย 

และขาดแรงจูงใจ แตเราสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานนี้แทนมนุษยได โดยผานโปรแกรม

สําหรับการจัดการฐานขอมูล 

5.2 ขอมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย เมื่อขอมูลในระบบฐานขอมูลไดรับการดูแล

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทําใหขอมูลที่จัดเก็บเปนขอมูลที่มีความทันสมัย ตรงกับเหตุการณในปจจุบัน 

และตรงกับความตองการอยูเสมอ 

5.3 ลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูล เนื่องจากการจัดทําฐานขอมูลจะมี 

การรวบรวมขอมูลประเภทตางๆ เขามาจัดเก็บไวในระบบและเก็บขอมูลเพียงชุดเดียว ซึ่งทุกฝาย 

ที่เกี่ยวของจะสามารถเรียกใชขอมูลที่ตองการได  เปนการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และทําใหเกิด

ความรวดเร็วในการคนหาและจัดเก็บขอมูลดวย 
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5.4 หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลได เมื่อขอมูลถูกจัดเก็บในระบบฐานขอมูล  

จะทําใหขอมูลลดความซ้ําซอนลง คือ มีขอมูลแตละประเภทเพียงหนึ่งชุดในระบบ ทําใหขอมูลที่เก็บได

ไมขัดแยงกันเอง ในกรณีที่จําเปนตองเก็บขอมูลที่ซํ้าซอนกัน เพื่อสาเหตุบางประการ เชน เพื่อความ

รวดเร็วในการประมวลผลขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลจะเปนผูดูแลขอมูลที่ซ้ํากันใหมีความถูกตอง

ตรงกัน 

5.5 ใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากระบบการจัดการฐานขอมูลสามารถจัดใหผูใช 
แตละคนเขาใชขอมูลในแฟมที่มีขอมูลเดียวกันไดในเวลาเดียวกัน เชน ฝายบุคคลและฝายการเงิน 

สามารถที่จะใชขอมูลจากแฟมประวัติพนักงานในระบบฐานขอมูลไดพรอมกัน  

5.6 ควบคุมมาตรฐานของขอมูลได  เมื่อขอมูลตางๆ ในหนวยงานถูกรวบรวมเขามา 

ผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถที่จะวางมาตรฐานในการรับขอมูล แสดงผลขอมูล ตลอดจนการ

จัดเก็บขอมูลได เชน การกําหนดรูปแบบของตัวเลขใหมีทศนิยม 2 ตําแหนงสําหรับคาที่เปนตัวเงิน  

การกําหนดรูปแบบของการรับ และแสดงผลสําหรับขอมูลที่เปนวันที่ นอกจากนี้การที่ขอมลูมมีาตรฐาน

เดียวกัน ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบไดอยางสะดวก 

5.7 จัดทําระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลได  ผูบริหารระบบฐานขอมูล
สามารถกําหนดรหัสผานเขาใชงานขอมูลของผูใชแตละราย   และใหผูใชแตละรายมีสิทธิ์ในการทํางาน

กับขอมูลไมเทาเทียมกันได   โดยระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําการตรวจสอบสิทธิ์ในการทํางาน 

กับขอมูลทุกครั้ง เชน การตรวจสอบสิทธิ์ในการเรียกดูขอมูล   การลบขอมูล  การปรับปรุงขอมูล   และ 

การเพิ่มขอมูลในแตละแฟมขอมูล 

5.8 ควบคุมความถูกตองของขอมูลได  ปญหาเรื่องความขัดแยงกันของขอมูลที่มี
ความซับซอน เปนปญหาหนึ่งในเรื่องความถูกตองของขอมูล ซึ่งเมื่อไดมีการกําจัดความซับซอนของ

ขอมูลออก ปญหาเรื่องความถูกตองของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นได เชน อายุโดยปกติของคนงาน ควรอยู

ระหวาง 18 – 60 ป ถาหากในระบบฐานขอมูล ปรากฏมีพนักงานที่มีอายุ 150 ป ซึ่งเปนไปไมไดในทาง

ปฏิบัติที่หนวยงานจะมีการวาจางคนงานที่มีอายุเกิน 60 ป และอายุของคนในปจจุบันไมควรเกิน  

100 ป ผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดกฎเกณฑในการนําเขาขอมูล และระบบจัดการ

ฐานขอมูลจะคอยควบคุมใหมีการนําเขาขอมูล เปนไปตามกฎเกณฑใหมีความถูกตอง 

 

 

 

 



 21 

6. ขอเสียของการใชฐานขอมูล 
แมวาการประมวลผลขอมูลดวยระบบการจัดการจัดการฐานขอมูล จะมีขอดีหลาย

ประการ แตก็จะมีขอเสียอยูบางดังตอไปนี้ 

6.1 เสียคาใชจายสูง เนื่องจากราคาของโปรแกรมที่ใชในระบบการจัดการฐานขอมูลจะ 

มีราคาคอนขางแพง รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง คือ ตองมีความเร็วสูง มีขนาด

หนวยความจําและหนวยเก็บขอมูลสํารองที่มีความจุมาก ทําใหตองเสียคาใชจายสูงในการจัดทาํระบบ

การจัดการฐานขอมูล 

6.2 เกิดการสูญเสียขอมูลได เนื่องจากขอมูลตางๆ ภายในฐานขอมูลจะถูกจัดเก็บ 

อยูในที่เดียวกัน ดังนั้นถาที่เก็บขอมูลเกิดมีปญหา อาจทําใหตองสูญเสียขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลได 

ดังนั้นการจัดทําฐานขอมูลที่ดีจึงตองมีการสํารองขอมูลไวเสมอ 

 

สรุป 
 

การจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลมีขอดีมากกวาการแยกเก็บขอมูลไวในแฟมขอมูลแตละแฟม 

เพราะเมื่อขอมูลมีปริมาณมากๆ ถาเก็บขอมูลไวในแฟมขอมูล อาจจะทําใหเกิดความซับซอนกัน 

ของขอมูลเมื่อมีการแกไขขอมูลที่มีอยูหลายแฟมไมครบ จนทําใหขอมูลมีความขัดแยงกันเอง แตถา

เก็บขอมูลไวในระบบการจัดการฐานขอมูล ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลเพียงชุดเดียว จะทําใหลดความ

ซ้ําซอนและความแตกตางของขอมูลได จึงทําใหประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลและเกิดความ

รวดเร็วในการคนหาขอมูลดวย ซึ่งโปรแกรมที่ได รับความนิยมในการจัดการฐานขอมูล ไดแก 

ไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) ออราเคิล (Oracle) ดีเบส (dBase) ฟอกซโปร (FoxPro) 

อินฟอรมิกซ (Informix) มายเอสคิวแอล (MySQL) และไซเบส (Sybase) เปนตน โดยมีการจําลอง

ฐานขอมูลเปนแบบตางๆ ไดแก แบบลําดับชั้น แบบเครือขาย เชิงสัมพันธ เชิงวัตถุ และเชิงวัตถุ-

สัมพันธ ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนของขอมูลและความสลับซับซอนของการจัดเก็บขอมูล ในเอกสาร

ประกอบการสอนนี้จะเนนแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เพราะเปนแนวคิดพื้นฐานในการฝกการ

ออกแบบฐานขอมูลเบื้องตนได 
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คําถามทบทวน 
 

1. นักศึกษาตองใชขอมูลใดบาง เพื่อใหการดําเนินชีวิตในการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. ถานักศึกษาจะนําขอมูลที่ใชในขอที่ 1 มาเก็บบันทึกไวในคอมพิวเตอรโดยแยกเปนชนิด

ตางๆ ขอมูลใดควรจัดเก็บไวเปนชนิดตัวอักขระหรือขอความ ขอมูลเชิงจํานวน ขอมูลรหัส ขอมูลวันที่ 

ขอมูลภาพลักษณ ขอมูลภาพเคลื่อนไหว และขอมูลเสียง เพราะเหตุใดจึงจัดเชนนั้น 

3. นักศึกษาคิดวานอกจากขอมูลที่ เกี่ยวกับการศึกษา  การบริหารและการจัดการ 

สาธารณสุข  และสิ่งแวดลอม แลว ยังมีขอมูลอะไรอีกบางที่ เกี่ยวของหรือเปนประโยชนกับ

ชีวิตประจําวันของเรา และแตละประเภทควรประกอบดวยขอมูลยอยๆ อะไรบาง 

4. ยกตัวอยางฐานขอมูลที่นักศึกษาสนใจจะจัดเก็บข้ึนมา 1 ฐานขอมูล (ยกเวนฐานขอมูลใน

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา) โดยระบุวาฐานขอมูลนั้นควรประกอบดวยไฟล (file) อะไรบาง 

แลวแตละไฟลควรประกอบดวยรายละเอียดอะไร บาง (field) 

5. แฟมขอมูลที่นักศึกษาจัดเก็บไวในคอมพิวเตอร เปนแฟมขอมูลประเภทใดบาง พรอม

ยกตัวอยาง 

6. เหตุใดจึงมีการพัฒนาการจัดการขอมูลดวยแฟมขอมูลมาเปนการจัดการขอมูลดวยระบบ
การจัดการฐานขอมูล 

7. หากนักศึกษาตองการจัดทําระบบการจัดการฐานขอมูลตองจัดเตรียมอะไรบาง 
8. นักศึกษาถือเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิตหรือไม อยางไร 

9. โปรแกรมที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรที่นักศึกษาใชงานเปนประจํามีโปรแกรมใดทําหนาที่
เปนระบบการจัดการฐานขอมูลบาง แลวนักศึกษาเคยใชงานโปรแกรมดังกลาวบางหรือไม อยางไร 

10. เมื่อนักศึกษาเขามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เคยใชบริการฐานขอมูลใดบาง 

เพื่ออะไร 
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