
  
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับฐานขอมูล 
 

หัวขอเนื้อหา 
สถาปตยกรรมฐานขอมูล 

ระดับภายใน 

ระดับแนวคิด 

ระดับภายนอก 

รูปแบบของฐานขอมูล 

ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน 

ฐานขอมูลแบบเครือขาย 

ฐานขอมูลเชงิสัมพันธ 

ฐานขอมูลเชงิวัตถ ุ

ฐานขอมูลเชงิวัตถ-ุสัมพนัธ 

คลังขอมูล 

ฐานขอมูลแบบหลายมิต ิ

ฐานขอมูลบนเว็บ 

ฐานขอมูลแบบกระจาย 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายสถาปตยกรรมฐานขอมูลทั้ง 3 ระดบัไดอยางถกูตอง 

2. อธิบายลกัษณะของฐานขอมลูรูปแบบตางๆ ได 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อใหทราบถึงพื้นฐานความรูของนักศึกษา ใน

เร่ืองกรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฐานขอมูล 

2. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการบรรยาย และมีการถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน 

3. ในการบรรยายเรื่องสถาปตยกรรมฐานขอมูลและรูปแบบของฐานขอมูล ผูสอนไดมี

การยกตัวอยางประกอบ เพื่อใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น 

4. จัดกลุมอภิปรายถึงความแตกตางของฐานขอมูลแบบตางๆ  

5. เปดโอกาสใหแตละกลุมอภิปรายคําตอบที่ได โดยอยูในการดูแลและคําแนะนําของ

ผูสอน 

6. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความเขาใจในบทเรียน 

7. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท บทที่ 2 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 2 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับฐานขอมูล 
   

 กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฐานขอมูลนําไปสูการพัฒนาวิธีการออกแบบฐานขอมูล 

ใหเหมาะสมกับหนวยงานและองคกรตางๆ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการฐานขอมูลแตละคน 

ตองเขาใจบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูออกแบบฐานขอมูล 

ที่จะตองทําใหการติดตอระหวางฐานขอมูลกับผูใชเกิดความสะดวกในการใชงาน ขอมูลที่จัดเก็บ 

มีความถูกตองและปลอดภัย ดังนั้นจึงตองเขาใจถึงสถาปตยกรรมของฐานขอมูลในแตละระดับและ

รูปแบบของฐานขอมูลแบบตางๆ     

         

สถาปตยกรรมฐานขอมูล 
ระบบฐานขอมูลจะมีประโยชนก็ตอเมื่อผูใชสามารถเขาถึงขอมูลหรือจัดการกับขอมูลได 

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการที่ผูใชฐานขอมูลสวนใหญไมใชผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร 

ในการออกแบบฐานขอมูลจึงไดมีการซอนรายละเอียดที่ซับซอนตางๆ ไวภายใน โดยผูใชจะไดเห็น

ขอมูลในเชิงนามธรรมเทานั้น และสามารถมองเห็นไดในมุมมองที่แตกตางกัน ในป ค.ศ. 1975 

American National Standard Institute ไดนําเสนอสถาปตยกรรมฐานขอมูลที่แบงเปน 3 ระดับ 

(วิเชียร  เปรมชัยสวัสด์ิ, 2546, หนา 14) ดังตอไปนี้            

                                                                                                                                                                
1. ระดับภายใน (Internal Level)  

เรียกอีกอยางหนึ่งวา ระดับกายภาพ (physical level) เปนขอมูลเชิงนามธรรมในระดับ

ลางสุด ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูออกแบบฐานขอมูล โดยเปนผูพิจารณาวาจะเก็บขอมูลไวใน

อุปกรณใด การจัดเก็บขอมูลจริงๆ ควรทําอยางไร วิธีการเขาถึงขอมูลเพื่อคนหาหรือปรับปรุงขอมูลจะ

ใชวิธีการใด รวมถึงวิธีการบํารุงรักษา และการเพิ่มประสิทธิภาพของฐานขอมูล ผูใชงานฐานขอมูล

ทั่วไปจะไมเกี่ยวของกับการจัดการขอมูลในระดับนี้ 
 

2. ระดับแนวคิด (Conceptual Level)  
เรียกอีกอยางหนึ่งวา ระดับตรรกะ (logical level) เปนขอมูลเชิงนามธรรมในระดับที่ 

สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ใชในการอธิบายวามีขอมูลอะไรบางที่ถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลและขอมูล
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เหลานี้มีความสัมพันธกันอยางไร ผูใชในระดับตรรกะไมมีความจําเปนตองไปคํานึงถึงความยุงยาก

ตางๆ ในระดับกายภาพเลย ขอมูลในระดับตรรกะนี้จะถูกกําหนดโดยผูดูแลฐานขอมูล ซึ่งตองตัดสินใจ

วาขอมูลใดบางที่จะถูกจัดเก็บลงในฐานขอมูล ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหความตองการของผูใช  

เพื่อจะนําขอมูลที่ไดมาออกแบบฐานขอมูล  
 

3. ระดับภายนอก (External Level)  
เรียกอีกอยางหนึ่งวา ระดับวิว (view level) เปนขอมูลเชิงนามธรรมระดับสูงสุด ใชอธิบาย

เกี่ยวกับบางสวนของฐานขอมูล เนื่องจากผูใชฐานขอมูลสวนใหญไมมีความเกี่ยวของกับขอมูลทั้งหมด

ที่มีอยูในฐานขอมูล แตมีความจําเปนตองเขาถึงฐานขอมูลเทานั้น ดังนั้นเพื่อทําใหการติดตอกับ

ฐานขอมูลสามารถกระทําไดงายขึ้น จึงมีการกําหนดขอมูลเชิงนามธรรมในระดับวิวขึ้น โดยที่ใน

ฐานขอมูลหนึ่งอาจมีการกําหนดวิวไดหลายๆ วิวที่แตกตางกันได นอกจากนั้นการกําหนดขอมูลเชิง

นามธรรมในระดับวิว ยังเปนการชวยรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงใหกับฐานขอมูลอีกดวย 

เนื่ อ งจากผู ใช แตละคนจะมอง เห็น เฉพาะข อมู ลที่ ตน เอง ได รับอนุญาตเท านั้ น  ทั้ ง ๆ  ที่ 

ในฐานขอมูลมีขอมูลอ่ืนๆ ที่เปนความลับที่อนุญาตใหเฉพาะบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ 

สามารถมองเห็นและใชขอมูลไดรวมอยูดวย ซึ่งในโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) 

จะมีสวนของการสรางแบบฟอรมโตตอบกับผูใช ที่เรียกวา หนาจอ Interface ดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ตัวอยางหนาจอโตตอบกับผูใช (interface) 

 

เมื่อเขาใจแลววาฐานขอมูลระดับตางๆ มีความสําคัญอยางไร ก็ตองมีการพัฒนาระบบ 

การจัดการฐานขอมูลใหสอดคลองกับขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน และคํานึงถึงสถาปตยกรรมของ
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ฐานขอมูลดวย ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาหลายรูปแบบโดยมีการถายทอดออกมาในลักษณะของ

แบบจําลองตางๆ ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป 
 

รูปแบบของฐานขอมูล 
ฐานขอมูลเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาการจัดการขอมูล จึงมีการสรางแบบจําลอง

ฐานขอมูล (database model) ข้ึนมา เพื่อเก็บขอมูลจริงๆ ตามแนวคิดตางๆ เพื่อนําเสนอขอมูลและ

ความสัมพันธระหวางขอมูลในรูปแบบที่เขาใจไดงาย โดยแบบจําลองขอมูลที่ไดรับการยอมรับก็จะ 

ถูกนํามาสรางเปนระบบฐานขอมูลยี่หอตางๆ  ให เลือกใชกัน  ในการพัฒนาเปนฐานขอมูล 

มีหลายรูปแบบดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1. ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น (The Hierarchical Database Model)  
มีลักษณะเปนแผนภูมิตนไม (tree) ความสัมพันธเปนแบบพอกับลูก (parent/child 

relation) คือ ระเบียนที่อยูดานบนของโครงสรางหรือพอนั้น สามารถมีลูกไดมากกวาหนึ่งคน แตลูกจะ

ไมสามารถมีพอมากกวาหนึ่งคนได ดังนั้นความสัมพันธแบบนี้จึงชวยลดปญหาจากการเก็บขอมูลที่

ซ้ําซอนกันได แตการที่จะใชงานขอมูลไดนั้น ผูใชจะตองรูโครงสรางการเก็บขอมูลเชนเดียวกับการเก็บ

ขอมูลในไฟล โดยจะตองรูวาแผนภูมิตนไมนั้นๆ มีขอมูลอะไรอยูบาง และตองรูดวยวาแตละลําดับช้ัน

นั้นเก็บขอมูลอะไรอยู  
 
 

ระเบียนพนักงานขาย 
 
 
ระเบียนลูกคา 
 
 
 
ระเบียนสินคา 

 

001      สมคิด  จิตรกระจาง 

111        ศศิธร  อมรศร ี

P1      ปากกา      10 P2      ดินสอ      25 P3      ยางลบ       5 

222         ขนษิฐา  ผาสกุ 

 
ภาพที่ 2.2  ตวัอยางขอมูลในฐานขอมูลแบบลําดับช้ัน 

ที่มา (สมจิตร อาจอินทร และงามนิจ อาจอินทร, 2543, หนา 24 ) 
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จากตัวอยางขางตนจะเห็นวาลูกคาแตละคนจะไมสามารถไดรับบริการจากพนักขาย

มากกวาหนึ่งคนได เนื่องจากลูกคาแตละคนถือวาเปนระเบียนลูก และพนักงานถือวาเปนระเบียนพอ

ของลูกคา สินคาแตละชนิดก็จะถูกซื้อโดยลูกคาเพียงคนเดียวเทานั้น เนื่องจากสินคาแตละชนิด 

เปนระเบียนลูกของระเบียนลูกคา เปนตน ซึ่งในความเปนจริง ลูกคาคนหนึ่งๆ สามารถไดรับบริการ

จากพนักงานมากกวาหนึ่งคนได และสินคาแตละชนิดก็จะถูกซื้อโดยลูกคาหลายคนได แสดงวา

ลักษณะของฐานขอมูลแบบลําดับชั้นมีความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-to-one) และหนึ่งตอกลุม 

(one-to-many) แตไมมีความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (many-to-many) 

 
2. ฐานขอมูลแบบเครือขาย (The Network Database Model)  

Conference on Data Systems Languages (CODASYL) เปนหนวยงานที่คิดคน

แบบจําลองฐานขอมูลแบบเครือขาย ข้ึนมาใชแทนแบบจําลองฐานขอมูลแบบลําดับชั้น โดยแกปญหา

ที่ไมสามารถรองรับความสัมพันธแบบกลุมตอกลุมได ดวยการนําทฤษฎีเซต ทางคณิตศาสตรมาใช 

ในแบบจําลองขอมูลนี้ นั่นคือ สมาชิกของเซตหนึ่งๆ สามารถเปนสมาชิกของเซตอื่นไดอีกดวย 

ตัวอยางเชน  คนที่ชอบเลนกีฬาแบดมินตันอาจจะชอบเลนปงปองดวยก็ได  โดยโครงสราง 

ของแบบจําลองแบบเครือขายก็เปน tree เชนเดียวกับแบบจําลองแบบลําดับชั้น แตจะเปนแผนภูมิ

ตนไมที่ดูซับซอนมากขึ้นเพื่อรองรับความสัมพันธแบบกลุมตอกลุมนั่นเอง 
 

 ชมรมกีฬา 
 

แบดมินตัน ปงปอง 

นาย ก นาย ข นาย ค 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3  ตวัอยางขอมูลในฐานขอมูลแบบเครือขาย 

ที่มา (มณีโชต ิสมานไทย, 2546, หนา 34) 
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ถึงแมวาการเก็บขอมูลแบบเครือขายจะชวยแกปญหาความซ้ําซอนของขอมูลใหหมดไป

ไดก็ตาม แตความสัมพันธของขอมูลที่โยงกันไปโยงกันมาก็ทําใหยากตอการใชงานและผูใชยังคงตอง

เขาใจโครงสรางขอมูลเพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชไดเหมือนเดิม ดังนั้นแบบจําลองฐานขอมูลแบบ

เครือขายจึงเหมาะสําหรับโปรแกรมเมอรที่คุนเคยเปนอยางดีกับโครงสรางขอมูลแบบตางๆ ทั้งแบบ

งายๆ  และแบบที่ซับซอนอยางที่ใชในแบบเครือขาย แตไมเหมาะสมสําหรับผูใชงานทั่วๆ ไป ซึ่ง

ตองการแบบจําลองขอมูลที่สามารถทาํความเขาใจและใชงานไดงาย 

 
3. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (The Relational Database Model)  

เปนแบบจําลองที่เราใชกันอยูในปจจุบัน โครงสรางขอมูลที่ใชแสดงความสัมพันธของ

ขอมูลนั้นเปนตารางซึ่งเก็บขอมูลที่มีลักษณะเหมือนกันไว ตารางขอมูลที่เก็บขอมูลอยูนั้น เราไม

จําเปนตองรูวาตารางเก็บขอมูลอยางไรและเก็บไวที่ไหนก็สามารถนําขอมูลมาใชได โดยตารางจะมีชื่อ

เรียกเพื่อใหอางถึงเวลาตองการขอมูลในตารางนั้น และเมื่อเราตองการขอมูลในตารางเราก็จะใชวิธี

เปรียบเทียบคาของขอมูลแทน ดวยความงายในการทําความเขาใจและงายในการนําเขาขอมูล ทําให

แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธมีผูใชงานกันอยางแพรหลายในปจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4  ตวัอยางขอมูลในฐานขอมูลเชงิสัมพนัธ 

ที่มา (สมจิตร อาจอินทร และ งามนิจ อาจอินทร, 2543, หนา 28) 
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4. ฐานขอมูลเชิงวัตถุ (The Object-Oriented Database Model)  
เปนแบบจําลองที่นํามาใชกับหนวยงานขนาดใหญ จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู 

ความชํานาญ และประสบการณในการจัดการกับขอมูลที่มีความสลับซับซอน เนื่องจากขอมูล 

ในปจจุบันไมไดมีเพียงแคขอความเทานั้น แตยังมีขอมูลที่เปนภาพและเสียงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น

ยังมีฐานขอมูลดานมัลติมีเดีย งานดีไซนที่ใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (Computer Aid 

Design : CAD) และฐานขอมูลไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ซึ่งเปนเอกสารที่มีลิงคเชื่อมถึงกันได โดย

เว็บเพ็จก็เปนเอกสารไฮเปอรเท็กซชนิดหนึ่ง ทําใหในบางครั้งแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธไม

เหมาะสมที่จะนํามาใชกับงานดังกลาว ถึงแมวาแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะสามารถเก็บ

ขอมูลภาพและเสียงได แตจะตองเพิ่มข้ันตอนเพื่อแปลงขอมูลใหสามารถเก็บอยูในตารางได และก็ตอง

แปลงกลับเมื่อจะนํามาใชอีกดวย ดังนั้นจึงมีการคิดแบบจําลองขอมูลเชิงวัตถุ ข้ึนมาเพื่อเพิ่ม

ความสามารถของฐานขอมูลใหกับภาษาคอมพิวเตอรแบบวัตถุ (object-oriented) โดยมองและเก็บ

ขอมูลเปนวัตถุ แตความสามารถในการคนหาขอมูลไมดีเทากับแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ แตก็

มีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงกวาเนื่องจากไดความสามารถของภาษาคอมพิวเตอรมาใช 

ฐานขอมูลแบบลําดับช้ัน แบบเครือขาย และฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ลวนจัดเก็บเฉพาะ

ขอมูล (ขอมูลและความสัมพันธระหวางขอมูล) ไวในฐานขอมูล สวนชุดคําสั่งที่ใชในการดําเนินการกับ

ฐานขอมูลจะจัดเก็บไวในซอฟแวรระบบจัดการฐานขอมูลแยกตางหาก แตมีฐานขอมูลชนิดหนึ่ง 

ที่จัดเก็บทั้งขอมูลและชุดคําสั่งไวดวยกัน ซึ่งการรวมขอมูลและคําสั่งในการดําเนินการใดๆ เขาดวยกัน 

จะเรียกสิ่งนั้นวา “วัตถุ (object)” และฐานขอมูลที่จะนํามาจัดการกับวัตถุก็จะถูกเรียกวา “ฐานขอมูล

เชิงวัตถุ (object-oriented database)”  
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ชุดคําสั่งที่ 1 ชุดคําสั่งที่ 2 

ชุดคําสั่งที่ 3 ชุดคําสั่งที่ 4 

แอตทริบิวต 

รหัสนักศึกษา 

  ชื่อ นามสกุล 

  ท่ีอยู 

เบอรโทรศัพท 

ภาพที่ 2.5  การจัดเก็บขอมลูเชิงวัตถ ุ

ที่มา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547, หนา 256) 

 

ฐานขอมูลเชิงวัตถุ เปนฐานขอมูลที่สามารถจัดเก็บขอมูลและวิธีการเสมือนวัตถุ 

ที่สามารถจะดึงไปใชงานรวมกันไดโดยอัตโนมัติ ระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงวัตถุสามารถจัดการ

ขอมูลในลักษณะตางๆ เชน แบบเขียน (drawing) รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ถึงแมวาฐานขอมูลชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดการ แตก็พบวายังไมมี

การนํามาใชงานอยางแพรหลายเทากับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ที่พบก็เพียงการนําแนวคิดเชิงวัตถุมา

ผสมผสานการทํางานกับแนวคิดฐานขอมูลเชิงสัมพันธ จึงเรียกฐานขอมูลชนิดนี้วา “object-relation 

database” ที่ผูดูแลฐานขอมูลสามารถใชภาษาระบบจัดการฐานขอมูลชนิดเดียวกับที่ใชกับฐานขอมูล

เชิงสัมพันธ ดังนั้นจึงสามารถจัดหาระบบการจัดการฐานขอมูลไดเชนเดียวกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

เชน โปรแกรมออราเคิล (Oracle), ดีบีทู (DB2) และ ไซเบส (SyBase) เปนตน 
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5. ฐานขอมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ (The Object-Relational Database Model)  
ถูกสรางขึ้นเพื่อใหฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่ใชงานอยู สามารถเพิ่มคุณสมบัติของ

แบบจําลองเชิงวัตถุเขาไปไดโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มในดานการออกแบบขอมูลใหม หรือ

เปลี่ยนแปลงระบบฐานขอมูลเดิม โดยสิ่งที่เพิ่มข้ึนมาจากแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ คือ 

สามารถสรางชนิดขอมูลที่กําหนดเองได โดยชนิดขอมูลที่สรางเองนี้สามารถเก็บขอมูลชนิดอื่นๆ ไว

ภายในไดอีก และยังสามารถสรางวิธี (method) เพื่อจัดการกับขอมูลภายในไดอีกดวย ดังนั้นตาราง 

จึงสามารถเก็บขอมูลที่มีความซับซอนไดตามชนิดขอมูลที่เพิ่มข้ึนมา ซึ่งตัวอยางของระบบการจัดการ

ฐานขอมูลที่ใชแบบจําลองฐานขอมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ ที่ไดรับความนิยมทั่วโลกก็คือโปรแกรมออราเคิล 

(Oracle) 
 

6. คลังขอมูล (Data Warehouse) 
ฐานขอมูลสวนใหญในปจจุบันใชเพื่อจัดเก็บขอมูลที่เปนปจจุบัน เพื่อนําออกมาใชงาน 

ในดานตางๆ โดยเฉพาะดานธุรกิจ เชน คลังสินคา การเงิน การผลิต และการขายสินคา เปนตน แต 

ในบางครั้งขอมูลในอดีตก็มีประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานในอนาคตได ซึ่งขอมูลในอดีต

เหลานั้นอาจจัดเก็บในฐานขอมูลอ่ืน จึงจําเปนจะตองมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลเพื่อเรียกใชขอมูล 

ที่สัมพันธกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรขนาดใหญที่มีฐานขอมูลจํานวนมาก ขอมูลในฐานขอมูลที่หนึ่ง

มีความสัมพันธกับขอมูลในฐานขอมูลอีกที่หนึ่ง จึงตองมีการเขาถึงขอมูลจากฐานขอมูลที่แตกตางกัน

แตขอมูลสัมพันธกัน 

ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหการพัฒนาฐานขอมูลในรูปแบบเดิมมีความสามารถมากขึ้น 

เพื่อรองรับและตอบสนองความตองการตามที่กลาวไวขางตน กลายเปนฐานขอมูลที่มีชื่อเรียกวา 

“คลังขอมูล (Data Warehouse)” 

คลังขอมูล หมายถึง ฐานขอมูลที่จัดเก็บขอมูลที่ไดมาจากการสกัดขอมูล (extract) จาก

ฐานขอมูลอ่ืน ซึ่งอาจจัดโครงสรางแตกตางกันหรืออยูบนระบบปฏิบัติการแตกตางกันก็ได ทั้งนี้ 

เพื่อประโยชนในการวิเคราะหและตัดสินใจเชิงธุรกิจ 

ดังนั้นคลังขอมูลจึงถือวาเปนแหลงขอมูลขนาดใหญของทั้งองคกร ซึ่งแตละองคกรจะตอง

มีการแบงสวนการทํางานออกเปนสวนยอยๆ ข้ึนอยูกับหนาที่การทํางาน เชน การแบงสวนออกเปน 

การผลิต การเงิน การตลาด การขาย การบัญชี และการบริหารงานบุคคล เปนตน ซึ่งในบางกรณีตอง

ทําสําเนาขอมูลที่มีความจําเปนตองใชงานของแตละสวนมาจัดเก็บไวภายในสวนการทํางานยอยๆ 

เหลานั้น ซึ่งจะเรียกแหลงขอมูลที่จัดเก็บขอมูลที่ถูกสําเนามานี้วา “ดาตา มารท (data mart)”  ดังรูป 
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คลังขอมูล 

การบริหารจัดการ 

      การเงิน 

      การผลิต 

      การตลาด 

       การขาย 

ผูใช 

ผูใช 

    งานบุคคล 

การบัญชี 

 
ภาพที่ 2.6  ความสมัพนัธระหวางคลงัขอมูล ดาตามารท และผูใช 

ที่มา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547, หนา 258) 

 

สําหรับงานดานการตัดสินใจแกปญหานั้น คลังขอมูลนับวามีสวนชวยในการจัดหา

สารสนเทศในแตละดานไดเปนอยางดี นอกจากนี้ คลังขอมูลยังจะตองมีความสามารถคนหาขอมูลเชิง

วิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลที่มีขอบเขตเหมาะสมกับปญหาไดชัดเจนขึ้น ซึ่งจะตองอาศัยเทคนิคอยางหนึ่ง

ที่เรียกวา “เหมืองขอมูล (data mining)” 

เหมืองขอมูล บางครั้งเรียกวา “การคนพบองคความรู (knowledge discovery)” เปน

เทคนิคที่ใชในการคนหาขอมูลเชิงวิเคราะหชั้นสูง สําหรับใชจัดการเก็บขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลเปน

จํานวนมาก ซึ่งประกอบไปดวยการคนหา แยกแยะกลุมขอมูล และคัดเลือกขอมูลที่มีคุณคา เปนตน 

เพื่อใชอธิบายขอมูลในอดีตและคาดการณขอมูลในอนาคต 
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7. ฐานขอมูลแบบหลายมิติ (Multidimensional Database) 
เปนฐานขอมูลที่พัฒนามาจากฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ซึ่งแตละแถวก็คือ เรคคอรดที่ทําให

ทราบคุณลักษณะของขอมูลใด ๆ การมองขอมูลที่เห็นเปนเพียงเรคคอรดเทานั้น เปนการมองแบบมิติ

เดียว เชน สมมติวามีตารางขอมูลยอดขายสินคาของพนักงานขายแตละคนในแตละภูมิภาค และใน 

แตละภูมิภาคนั้นแบงออกเปนยอดขายในแตละฤดูดวยและในแตละฤดูแบงออกเปนยอดขายในแตละ

สายการผลิต (production line) ดังตารางขอมูลตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2.1  ขอมูลยอดขายสินคาของพนักงานขายแตละคนในแตละภูมิภาค แตละฤดูกาล     แตละ

สายการผลิต  

ภูมิภาค ฤดูกาล สายการผลิต ยอดขาย 

กลาง หนาว A 18,000 

กลาง หนาว B 15,000 

กลาง รอน A 10,000 

กลาง รอน B 12,500 

เหนือ หนาว A 35,000 

เหนือ หนาว B 37,500 

เหนือ รอน A 25,000 

เหนือ รอน B 20,000 

ใต หนาว A 20,000 

ใต หนาว B 18,000 

ใต รอน A 15,000 

ใต รอน B 12,500 

ที่มา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547, หนา 259) 
 

จากตาราง จะเห็นวาในแตละเรคคอรดนั้นแสดงยอดขาย 1 คาในภูมิภาค ฤดู และ

สายการผลิต ซึ่งคุณลักษณะขอมูลทั้งหลายนี้ รวมกันอยูในเรคคอรดเดียว ปญหาที่เกิดขึ้น ก็คือ การ

วิเคราะหขอมูลในตารางขอมูลนั้นทําไดยาก เชน ตองการหายอดรวมในฤดูหนาวทุกสายการผลิตและ

ทุกภูมิภาค จากตารางขอมูลขางตน จะทําไดยากมาก 
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ดังนั้น จึงตองมีการจัดเก็บขอมูลที่มากกวา 1 มิติ นั่นคือ การจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล

แบบหลายมิติ ซึ่งจะเก็บขอมูลไดมากกวา 1 มิติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7  ยอดขายในฐานขอมูลแบบหลายมิต ิ

ที่มา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547, หนา 259) 

 

จากภาพที่ 2.7  แสดงขอมูลจากตารางขอมูลในฐานขอมูลเชิงสัมพันธใหอยูในฐานขอมูล 

3 มิติ มีลักษณะรูปลูกบาศก (cube) มิติที่ 1 ของฐานขอมูลนี้จะแสดงยอดขาย (sale) ในแตละภูมิภาค 

มิติที่ 2 แสดงฤดูกาล (season) และมิติที่ 3 แสดงสายการผลิต (product line) 

การแสดงขอมูลหลายมิติ จะทําใหการวิเคราะหขอมูล ยอดขายรวมทุกฤดูกาลและ 

ทุกภูมิภาคทําไดงายขึ้น ดวยวิธีการ “เฉือน (slicing)” ลูกบาศกออกเปนสวนๆ ตามที่ตองการคํานวณ

เทานั้น  ดังภาพที่ 2.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8  การเฉือน (slicing) ขอมูล 

ที่มา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547, หนา 260) 
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นอกจากนี้หากผูใชตองการวิเคราะหขอมูลยอดขายในฤดูหนาวเพิ่มเติม เชน หายอดขาย

รวมในฤดูหนาวเฉพาะสายการผลิต A และเฉพาะในภาคเหนือ ก็สามารถทําไดดวยการเฉือนเฉพาะ

ยอดขายในฤดูหนาว ในภาคเหนือ และเฉพาะสายการผลิต A ออกจากลูกบาศกที่เฉือนมาแลว 

ในขั้นตอนที่ผานมา และผลที่ไดก็คือ “ลูกเตา (dicing)” ซึ่งในบางครั้งเรียกวิธีการดังกลาววา “slice 

and dice” 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9  ลูกเตาของยอดขายในฤดหูนาว ในภาคเหนือ และเฉพาะสายการผลิต A 

ที่มา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2547, หนา 260) 
 

วิธีการ “slice and dice” นั้นเปนวิธีการที่จัดอยูในเทคนิคชนิดหนึ่งที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลจากฐานขอมูล ดาตามารท และคลังขอมูล เทคนิคดังกลาวเรียกวา “การประมวลผลเชิงวเิคราะห

แบบออนไลน (online analytical processing) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลจํานวนมากที่จัดเก็บอยูใน

ฐานขอมูลดาตามารท และฐานขอมูลแบบหลายมิติ โดยมีวัตถุประสงคก็เพื่อจัดหาสารสนเทศที่ตรง

ตามความตองการของผูใช โดยที่ผูใชไมจําเปนตองนําไปวิเคราะหตอเลย 
 

8. ฐานขอมูลบนเว็บ (Web Database) 
ฐานขอมูลเว็บ คือ การสรางเว็บเพจที่ผูใชสามารถเลือกดูในสิ่งที่ตองการได ในสมัยกอน

เว็บเพจมีความสามารถเพียงแสดงผลขอมูลที่ไดมีการจัดเตรียมไวเรียบรอยแลวหรือเรียกวา “static 

web” เทานั้น หากตองการนําเสนอสิ่งอื่น เพิ่มเติมก็จะตองทําการสรางหนาเว็บเพจขึ้นมาใหมอยูเสมอ 

อีกทั้งทําใหเว็บเพจขาดความนาสนใจในการใชงาน เนื่องจากผูใชทําไดเพียงเปนฝายรับขอมูลเทานั้น 

แตเมื่อมีการนําฐานขอมูลมาประยุกตกับการสรางเว็บเพจ ทําใหเว็บเพจมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

เปนอยางมาก เชน ผูใชสามารถปอนขอความแสดงความคิดเห็นไวบนเว็บเพจได หรือเรียกวา  

“เว็บบอรด” เปนตน 

หลักการของเว็บฐานขอมูล คือ การสรางฐานขอมูลไวที่เครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการ

เว็บไซตที่ตองการสรางเปนเว็บฐานขอมูล จากนั้นจึงเขียนสคริปต (script) ดวยภาษาในการโปรแกรม

มิ่งเว็บฐานขอมูล เชน ASP, PHP หรือ CGI เปนตน ไวแทนการสรางไฟล html โดยไฟลสคริปตเหลานี้
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เมื่อมีผูเขามาเรียกไปแสดงผลยังเครื่องของตนจะถูกประมวลผลโดยเครื่องเซิรฟเวอรกอน ซึ่งเซิรฟเวอร

จะตรวจสอบคําสั่งที่มีในไฟลสคริปตแลวทําการติดตอหรืออานคาขอมูลตามคําสั่งที่มีในไฟลสคริปต

จากฐานขอมูล จากนั้นจึงจะนําไปแสดงผลยังเครื่องของผูใชที่เขามาเรียกดูเว็บ 

จะเห็นวาเว็บไซตที่สรางขึ้นโดยใชเว็บฐานขอมูลมีมากมายในปจจุบัน สามารถสังเกตได

จากเว็บเหลานั้นมักจะมีแบบฟอรมสําหรับใหผูใชกรอกขอมูลหรือเลือกขอมูลที่ตองการใหแสดงผล 

ไดเอง สามารถคนหาขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและงายดาย ตัวอยางเชน www.google.co.th หรือ 

www.yahoo.com เปนตน นอกจากนี้ยังมีเว็บไซตอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ใหบริการในเรื่องของการคนหา

ขอมูลอยางรวดเร็ว ดวยกลไกในการคนหาที่เรียกวา “search engine” โดยขั้นแรกผูใชตองพิมพคําคน 

(keyword) ที่ตองการคนหากอน จากนั้นเว็บเซิรฟเวอรของ search engine จะคนขอมูลตามที่ผูใช

ตองการ และแสดงผลการคนหาออกมา  

ในฐานขอมูลบนเว็บจะประกอบไปดวยฐานขอมูลขอความ และฐานขอมูลรูปภาพ ซึ่ง

ฐานขอมูลขอความ คือ กลุมของเอกสารที่ไดรับการเก็บไวในฐานขอมูล โดยที่แตละเอกสารและ

เนื้อความในเอกสารสามารถถูกคนหาไดโดยอาศัย Catalog หรือบัญชีรายชื่อของสิ่งตางๆ ที่อยูภายใน

เอกสารนั้นๆ ปจจุบันเทคนิคนี้ถูกนําไปใชในการคนหาขอมูลที่ตองการบนเว็บ สวนฐานขอมูลรูปภาพ 

คือ ฐานขอมูลที่ใชเก็บรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับรูปภาพซึ่งการใชวิธีเก็บแบบเดิมจะทําไดไมดีนัก ดวย

ความสามารถนี้ทําใหสามารถแสดงภาพของสิ่งตางๆ ไดตามตองการ เชน การนําขอมูลรูปภาพ

ดังกลาวไปใชงานรวมกับฐานขอมูล โดยใชภาษาโปรแกรมมิ่งใดๆ ดึงรูปภาพจากฐานขอมูลรูปภาพ

ข้ึนมาแสดง จากนั้นจึงดึงขอความออกมาจากฐานขอมูลขอความเพื่อนํามาใชอธิบายรายละเอียด

ตางๆ ของรูปภาพดังกลาว เปนตน 

 
9. ฐานขอมูลแบบกระจาย (Distributed Database) 

เปนการกระจายการจัดเก็บขอมูลไวในหลายๆ สถานที่ที่เรียกวา “ไซต (site)” ซึ่งแตละ 

ไซตจะมีเครื่องคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูลที่เปนของตัวเอง เพื่อรองรับการใชงานตางๆ ของผูใช

ในไซตนั้นๆ รวมทั้งมีการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรของไซตอ่ืนดวยเครือขายคอมพิวเตอร 

(Computer Network) เพื่อสงถายขอมูล (Data Transmission) ไปมาระหวางฐานขอมูลของไซตตางๆ 

ฐานขอมูลชนิดนี้ เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญเชน  ธนาคาร  และบริษัทประกันชีวิต  เปนตน  

ที่มีสาขาตามที่ตางๆ มากมาย 

โครงสรางหลักที่แยกความแตกตางระหวางระบบฐานขอมูลศูนยกลางออกจากระบบ 

จัดการฐานขอมูลแบบกระจายคือฮารดแวร เพราะระบบจัดการฐานขอมูลแบบกระจายตองมีเครื่อง
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คอมพิวเตอรหลายเครื่องที่ ไซต หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา โหนด (node) ตางๆ และแตละโหนด

จะตองติดตอกับเครือขายสื่อสาร เพื่อสงขอมูลหรือคําสั่งตางๆ ระหวางโหนด โหนดตางๆ ที่กลาวถึงนี้

อาจจะอยูในตึกเดียวกันหรืออยูหางกันไมมากนัก และติดตอกันผานระบบเครือขายทองถิ่น (LAN) 

หรืออาจอยูหางไกลกันคนละอําเภอซึ่งจะตองติดตอผานเครือขายระไกลเชนสายโทรศัพทก็ได 

นอกจากนี้แตละโหนดอาจจะมีรูปแบบการติดตอผานเครือขายที่แตกตางกันก็ได เชน โหนดที่ 1 ติดตอ

กับโหนดที่ 2 และโหนดที่ 2 ติดตอกับโหนดที่ 3 แตโหนดที่ 1 ไมไดติดตอกับโหนดที่ 3 เปนตน ในกรณี

นี้ถาโหนดที่ 1 และโหนดที่ 3 ตองการติดตอกันก็ตองติดตอผานโหนดที่ 2 กอนซึ่งอาจทําให

ประสิทธิภาพการทํางานลดลงบาง แตก็ไมมีผลกับระบบฐานขอมูลแตอยางใด 

ฐานขอมูลแบบกระจายทําใหการออกแบบระบบ และการจัดการดูแลฐานขอมูลมีความ

ยุงยากมากขึ้น รวมทั้งระบบจัดการฐานขอมูลที่จะนํามาใชกับฐานขอมูลขอมูลแบบกระจาย ก็จะมี

ความซับซอนมากขึ้นกวาระบบจัดการฐานขอมูลแบบศูนยกลาง กลาวคือตองมีคุณสมบัติตางๆ ดังนี้ 

− เรียกใชขอมูลที่อยูหางไกลออกไปบนโหนดตางๆ โดยผานทางเครือขายสื่อสารได  

− เลือกตัวสินใจไดวาควรจะเรียกขอมูลจากที่ใดมาใชงานบาง  

− จัดการดูแลการเรียกดูขอมูลที่ตางๆ ได  

− ถาระบบใดระบบหนึ่งมีปญหาไมวาจะดวยสาเหตุใด เชน เคร่ืองมีปญหา หรือเกิด

ปญหากับสารสื่อสาร ระบบจัดการฐานขอมูลแบบกระจายจะตองสามารถฟนฟูฐานขอมูลไดเอง  

การเลือกใชงานฐานขอมูลแบบใดแบบหนึ่ง จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ซึ่งตอง 

ทําการพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับสภาพขององคการ โดยปจจัยที่ทําใหองคกรใดองคกรหนึ่ง 

อาจพิจารณาเลือกใชฐานขอมูลแบบกระจาย คือ 

− ขอมูลบางประเภทจะมีความเหมาะสมกับการการใชฐานขอมูลแบบกระจาย เพราะ

โดยธรรมชาติของขอมูลนั้นอยูบนที่ตาง ๆ กันอยูแลว เชน บริษัทที่มีสาขาอยูในจังหวัดตางๆ หรือ

ธนาคารที่มีหลายๆ สาขา และแตละสาขาอยูคนละแหงในที่ไกลกันออกไป บริษัทหรือธนาคารดังกลาว

อาจตองการเก็บขอมูลของแตละสาขาไวที่สาขาเหลานั้น เนื่องจากงานการเรียกใชขอมูลสวนมากจะ

เกิดขึ้นโดยพนักงาน หรือลูกคาที่สาขานั้นๆ โดยมีโอกาสที่จะเรียกใชขอมูลขามสาขา 

นอยมาก แตขณะเดียวกันผูบริหารที่สํานักงานใหญอาจตองการเรียกใชขอมูลจากหลายๆ สาขา 

เพื่อดูขอมูลสรุปบางอยางดวย  

− เพื่อเพิ่มความเชื่อถือไดของขอมูลและความมีประโยชนของขอมูล เพราะการเรียกใช

ขอมูลจะไดขอมูลที่ทันสมัยและถูกตองอยูเสมอ ไมวาขอมูลนั้นจะจัดเก็บอยูในที่ใดๆ ก็ตาม และ 

หากเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบจัดการฐานขอมูลในโหนดอื่นจะยังคงใชงานไดเหมือนเกิด แตถาใช
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ระบบฐานขอมูลศูนยกลางแลว หารเครื่องที่ศูนยกลางเกิดปญหา ก็จะทําใหไมสามาระเรียกดูขอมูล 

ไดทั้งระบบ  

− ทําใหสามารถใชขอมูลรวมกัน ในขณะที่การดูแลขอมูลนั้นแยกจากกันในแตละโหนด  

− เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากการกระจายฐานขอมูลที่มีขนาดใหญไปใน

หลาย ๆ แหง ทําใหการเรียกใชขอมูลของแตละแหงสามารถทําไดเร็วขึ้น เพราะขอมูลไดถูกแบง

ออกเปนสวนๆ นอกจากนี้ การประมวลของแตละโหนดก็จะอิสระจากกัน ทําใหสามารถทําการ

ประมวลผลพรอมๆ กันได  
 

สรุป 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฐานขอมูลตองเขาใจถึงสถาปตยกรรมของฐานขอมูลใน 

แตละระดับและรูปแบบของฐานขอมูลแบบตางๆ ซึ่งสถาปตยกรรมของฐานขอมูลแบงเปน 3 ระดับ คือ  

1) ระดับภายในหรือระดับกายภาพ โดยผูออกแบบฐานขอมูล จะพิจารณาวาควรเก็บขอมูลไวใน

อุปกรณใด การจัดเก็บขอมูลจริงๆ ควรทําอยางไร วิธีการเขาถึงขอมูลเพื่อคนหาหรือปรับปรุงขอมูล 

จะใชวิธีการใด รวมถึงวิธีการบํารุงรักษา และการเพิ่มประสิทธิภาพของฐานขอมูล 2) ระดับแนวคิดหรือ

ระดับตรรกะ  เพื่ออธิบายวามีขอมูลอะไรบางที่ถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลและขอมูลเหลานี้ 

มีความสัมพันธกันอยางไร และ 3) ระดับภายนอกหรือระดับวิว เพื่อทําใหผูใชสามารถติดตอกับ

ฐานขอมูลไดงายขึ้น  สวนรูปแบบของฐานขอมูล ซึ่งมีอยูหลายรูปแบบตามแนวคิดในการพัฒนาการ

จัดการฐานขอมูล ซึ่งไดแก ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น ฐานขอมูลแบบเครือขาย ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

ฐานขอมูลเชิงวัตถุ ฐานขอมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ คลังขอมูล ฐานขอมูลแบบหลายมิติ ฐานขอมูลบนเว็บ 

และฐานขอมูลแบบกระจาย นอกจากทราบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฐานขอมูลซ่ึงเปนพื้นฐาน 

ในการออกแบบฐานขอมูลแลว จําเปนตองศึกษาในเรื่องระบบสารนิเทศที่ใชในองคกรตางๆ 

ประกอบดวย เพื่อจะไดออกแบบฐานขอมูลใหเหมาะสม 
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คําถามทบทวน 
 

1. สถาปตยกรรมฐานขอมูลแตละระดับมีความสําคัญอยางไร 
2. ปญหาของฐานขอมูลแบบลําดับช้ันคืออะไร แลวมีวิธีการแกปญหาอยางไร 
3. ฐานขอมูลแบบเครือขายมีลักษณะอยางไร 
4. สาเหตุใดทําใหฐานขอมูลเชิงสัมพันธมีผูนิยมใชงานมากที่สุด 

5. ฐานขอมูลเชิงวัตถุมีจุดเดนอยางไร 
6. ฐานขอมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ มีขอดีอยางไร 
7. เหตุใดตองมีการจัดทําคลังขอมูลข้ึนมาในองคกรขนาดใหญ 
8. ฐานขอมูลแบบหลายมิติพัฒนาขึ้นมาจากฐานขอมูลใด เพื่ออะไร 

9. ยกตัวอยางเว็บไซตที่ใหบริการฐานขอมูลเพื่อการศึกษามาอยางนอย 5เว็บไซต และบอก

รายละเอียดดวยวาใหบริการฐานขอมูลอะไรบาง 

10. เหตุใดธนาคาร และบริษัทประกันชีวิต จึงนิยมใชฐานขอมูลแบบกระจาย 
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