
 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 

ไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสาํเร็จรูป 
ในระบบการจัดการฐานขอมูล 

 

หัวขอเนื้อหา 
ความหมายและลักษณะการทํางานของไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูป 

ความหมายของไมโครคอมพิวเตอร 

ลักษณะของไมโครคอมพิวเตอร 

ความหมายของซอฟตแวรสําเร็จรูป 

ประเภทของซอฟตแวรสําเรจ็รูป 

การประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานขอมูล 

การประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรในระบบการจัดการฐานขอมูล 

การประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานขอมูล 

การเลือกและการประเมนิผลฮารดแวรและซอฟตแวรในการจัดการฐานขอมูล 

การเลือกฮารดแวรและซอฟตแวรในการจดัการฐานขอมลู 

การประเมนิผลฮารดแวรและซอฟตแวรในการจัดการฐานขอมูล 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแลว นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะการทํางาน และประเภทของไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวร

สําเร็จรูปได 

2. ประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานขอมูล
ไดอยางเหมาะสม 

3. เลือกและการประเมินผลฮารดแวรและซอฟตแวรในการจัดการฐานขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อใหทราบถึงพื้นฐานความรูของนักศึกษา ที่

เกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชในระบบการจัดการฐานขอมูล 

2. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการบรรยาย และมีการถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน 

3. จัดกลุมเพื่ออภิปรายผลจากกรณีศึกษาของหนวยงานตางๆ หากจะมีการจัดการ

ขอมูลของหนวยงานนั้น ควรเลือกไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูปอะไรเพื่อความ

เหมาะสมในการใชงาน 

4. เปดโอกาสใหแตละกลุมอภิปรายคําตอบที่ได โดยอยูในการดูแลและคําแนะนําของ

ผูสอน 

5. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความเขาใจในบทเรียน 

6. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท บทที่ 4 ของเอกสารประกอบการสอนเพื่อทบทวน

ความรู 

7. 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 4 

ไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสาํเร็จรูป 
ในระบบการจัดการฐานขอมูล 

                
ระบบงานตางๆ  ทั้ งในดานธุรกิจ  งานบัญชี   งานสินคาคงคลัง  งานดานบุคลากร  

งานอุตสาหกรรมและการออกแบบ ลวนแลวแตตองมีการจัดทําระบบการจัดการฐานขอมูลทั้งสิ้น  

ซึ่งตองอาศัยคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ  โดยคอมพิวเตอรที่ เราใชงานเปนประจําก็คือ 

ไมโครคอมพิวเตอร ที่ใชทั้งในงานสวนบุคคลและการเชื่อมตอในระบบเครือขาย สวนโปรแกรมที่นิยม

ใชงานในระบบการจัดการฐานขอมูลทั่วไป สวนใหญก็มักจะใชซอฟตแวรสําเร็จรูป ซึ่งมีใหเลือก

มากมายหลายโปรแกรม ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป 

 

ความหมายและลักษณะการทํางานของไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูป 
 

1. ความหมายของไมโครคอมพิวเตอร 
“ไมโครคอมพิวเตอร” (microcomputer) เปนชื่อเรียกเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก  

ซึ่งใชตัวประมวลแบบจุลภาคที่เรียกวา ชิป (chip) เปนองคประกอบหลัก เร่ิมมีการผลิตออกสูตลาด  

ในราวทศวรรษ 1970 แตภายหลังมานิยมใชคําวาพีซี (PC) ซึ่งยอมาจากคําวา personal computer 

มากกวา (ราชบัณฑิตยสถาน กําหนดใหแปลวา “คอมพิวเตอรสวนบุคคล”) ในปจจุบันกลายเปนคํา 

ติดปากแทนคําวา ไมโครคอมพิวเตอร ไปเลยดวยซ้ํา อยางไรก็ตาม คําวา “พีซี” นั้นบางทีจะหมายถึง

เฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอรของบริษัทไอบีเอ็ม หรือเครื่องเทียบเทาไอบีเอ็ม (IBM compatibles)  

เพื่อแยกออกจากไมโครคอมพิวเตอรของบริษัทแอปเปล ซึ่งถือวาตางตระกูลกัน (ทักษิณา  สวนานนท, 

2544, หนา 408)  

นอกจากนี ้ นภิาภรณ คําเจริญ (2545, หนา 35) ยังไดสรุปความหมายของไมโคร 

คอมพิวเตอร วาคือ เครื่องคอมพิวเตอรทีม่ีขนาดเล็กทีสุ่ด แตก็มีประสิทธิภาพสูง ปจจุบันเปนเครื่องที่

นิยมใชกันมาก เนื่องจากมขีนาดเล็ก มีน้าํหนักเบา ราคาไมแพง สามารถเคลื่อนยายไดงายและสะดวก 

บางรุนมีลักษณะเปนกระเปาหิว้หรือทีเ่รียกวาโนตบุก (notebook) สามารถพกพาได สําหรับงานที่จะ

ใชกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรนั้น สวนมากแลวจะเปนงานไมใหญมาก เชน งานในสํานักงานทัว่ไป 
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งานเก็บขอมูลตางๆ ปจจุบันนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอรมกีารพัฒนาออกมาหลายแบบหลายรุน เพือ่ให

ผูใชเลือกซื้อไดและมีการพฒันารุนตางๆ ออกมาอยูตลอดเวลา 

สรุปไดวา “ไมโครคอมพิวเตอร” คือ เครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก มีหนวยประมวลผล

กลางเปนไมโครโพรเซสเซอรใชงานงาย ทํางานในลักษณะสวนบุคคล จึงนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งวา 

คอมพิวเตอรสวนบุคคล เปนคอมพิวเตอรที่ใชงานกันอยางแพรหลาย ทั้งระบบใชงานครั้งละคนเดียว 

หรือใชงานในลักษณะตอเชื่อมในระบบเครือขาย 
 

2. ลักษณะของไมโครคอมพวิเตอร 
ลักษณะของไมโครคอมพิวเตอรสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
2.1 แบบติดต้ังใชงานอยูกับที่บนโตะทํางาน (desktop computer)  

เปนไมโครคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กถูกออกแบบมาตั้งบนโตะ มีการแยกชิ้นสวน

ประกอบเปน ซีพียู จอภาพ และแผงแปนอักขระ   

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
2.2 แบบเคลื่อนยายได (portable computer)  

สามารถพกพาติดตัว อาศัยพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่จากภายนอก ไดแก 

2.2.1 แลปท็อป (laptop computer) หรือโนตบุก (notebook computer) เปน

ไมโครคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่วางใชงานบนตักได  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 เครื่องแลปท็อป (laptop computer) หรือโนตบุก (notebook computer) 
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2.2.2 เครื่องคอมพิวเตอรขนาดฝามือ (handheld personal computers) 
เปนไมโครคอมพิวเตอรสําหรับทํางานเฉพาะอยาง เชน เปนพจนานุกรม เปนสมุดจดบันทึกประจําวัน 

บันทึกการนัดหมายและการเก็บขอมูลบางอยางที่สามารถพกพาไปไดสะดวก เชน พีดีเอ (PDAs : 

Personal Digital Assistants) ปาลม (palm) พ็อกเก็ตพีซี (Pocket PC) และ พีดีเอโฟน (PDA Phone) 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 เครื่องคอมพิวเตอรขนาดฝามอื (handheld personal computers) 
 
3. ความหมายของซอฟตแวรสําเรจ็รูป 

“ซอฟตแวรสําเร็จรูป” (software package) หมายถึง โปรแกรมที่ถูกสรางหรือเขียน

ข้ึนมาโดยบริษัทตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว พรอมที่จะนําไปใชงานตางๆ ไดทันที เชน ไมโครซอฟตเวิรด 

(Microsoft Word), ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต (Microsoft PowerPoint), ไมโครซอฟตเอกซเซล 

(Microsoft Excel) และไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) เปนตน (นิภาภรณ คําเจริญ, 2545, 

หนา 45)  

นอกจากนี้ สมพิศ  คูศรีพิทักษ (2539, หนา 20) ยังไดสรุปความหมายของซอฟตแวร

สําเร็จรูป วาคือ โปรแกรมหรือชุดคําสั่งสําหรับคอมพิวเตอรที่มีผูเขียนไวจําหนายเพื่อไวใชกับงานแตละ

ดาน เชน ไมโครซอฟตเวิรดเปนโปรแกรมสําหรับพิมพเอกสารเพจเมกเกอร (PageMaker) เปน

โปรแกรมสําหรับจัดรูปแบบเอกสารเพื่องานพิมพประเภทตางๆ เปนตน โปรแกรมเหลานี้สะดวกในการ

ใชงานมาก โดยที่ผูใชไมจําเปนตองรูจักวิธีการเขียนโปรแกรมเลย เพียงแตรูจักวิธีการใชคําสั่งตางๆ 

เทานั้น ก็สามารถทํางานใหสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวได 
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สรุปไดวา “ซอฟตแวรสําเร็จรูป” คือ โปรแกรมที่ใชสําหรับงานดานตางๆ มีความสะดวกใน

การใชงานและสามารถนํามาใชงานไดทันที แตอาจจะมีความยืดหยุนในการทํางานนอย เนื่องจากผูใช

ไมอาจเปลี่ยนแปลงการทํางานไดตามความตองการทั้งหมด 

 
4. ประเภทของซอฟตแวรสาํเร็จรูป 

ซอฟตแวรสําเร็จรูปสามารถแบงตามลักษณะการใชงานออกเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้ 

(คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2547, หนา 59) 

4.1 โปรแกรมทางดานการประมวลผลคํา (word processor) มีหนาที่เกี่ยวกับการ

ประมวลผลคํา จัดทําเอกสาร รายงาน จดหมาย หรือหนังสือตางๆ ได ตัวอยางของโปรแกรมประเภทนี้

ไดแก โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word), เวิรดเพอรแฟค (Word Perfect), โนตแพด 

(Notepad) และเวิรดแพด (WordPad) เปนตน 

4.2 โปรแกรมทางดานสเปรดชีส (spread sheet) เปนโปรแกรมที่มีลักษณะเปน

กระดาษทําการขนาดใหญ หรือเรียกวาเวิรคชีต (worksheet) ประกอบไปดวยสวนที่เปน แถว (row) 

ตามแนวนอนและสวนที่เปนคอลัมน (column) หรือแถวตามแนวตั้ง ซึ่งใชในดานการคํานวณเปน

สวนมาก นอกจากนั้นยังมีการนําเสนอขอมูลออกมาในรูปของกราฟไดดวย โปรแกรมสเปรดชีสเหมาะ

กับการทํางานในดานการบัญชี การเงิน การวิเคราะหขอมูล หรืองานการคิดคะแนนและเกรดของ

นักศึกษา เปนตน สําหรับตัวอยางของโปรแกรมประเภทนี้ไดแก โปรแกรมไมโครซอฟตเอกซเซล 

(Microsoft Excel) เปนตน 

4.3 โปรแกรมทางดานการจัดการฐานขอมูล (database management) เปน

โปรแกรมที่ทํางานเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล แกไข คนหา เพิ่มเติม รวมทั้งการจัดเรียงขอมูล ทําใหผูใช

สะดวกรวดเร็ว สามารถทํางานไดเปนระบบ โปรแกรมดานการจัดการฐานขอมูลเหมาะกับการทํางานที่

มีขอมูลมากๆ เชน การเก็บสต็อกสินคาคงคลัง การเก็บประวัติพนักงาน การเก็บรายชื่อนักศึกษาใน

โรงเรียน การเก็บรายชื่อหนังสือในหองสมุด เปนตน ตัวอยางโปรแกรมประเภทนี้ ไดแก ไมโครซอฟต

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

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

4.4 โปรแกรมทางดานการติดตอสื่อสาร (communication) เปนโปรแกรมที่นิยมใช

ตามสํานักงานตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ในการนัดหมายการประชุม การทําจดหมายเวียนไปตาม

ฝายตางๆ โดยการเก็บขอมูลไวในคอมพิวเตอรแทนที่จะพิมพออกมาทางกระดาษ เพื่อแจงใหพนักงาน

ทราบ ขอดี คือ ทําใหประหยัดกระดาษ และสามารถรับทราบขาวสารไดอยางรวดเร็ว เชน โปรแกรม
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ไมโครซอฟตเอาทลุค (Microsoft Outlook) และอินเทอรเน็ตเอ็กพลอยเรอร (Internet Explorer) 

เปนตน 

 

การประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูปในระบบการจัดการ
ฐานขอมูล 

ระบบการจัดการฐานขอมูลตองอาศัยทั้งไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรในการจัดการ

ฐานขอมูล ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชไดดังนี้ 

 
1.  การประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรในระบบการจดัการฐานขอมูล 

ในระบบการจัดการฐานขอมูลสามารถนําไมโครคอมพิวเตอรมาประยุกตใชงานไดทั้งการ

จัดการฐานขอมูลสวนบุคคล  และในระบบเครือขาย  ( อําไพ  สินลิ ขิตกุล ,  2546, หนา  22)  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 การจัดทําฐานขอมูลสวนบุคคล (personal database) เพื่อใชงานฐานขอมูลเพียง

คนเดียว (single-user) หรืออาจเรียกวา stand alone database โดยผูใชงานจะทํางานกับฐานขอมูล

ไดเฉพาะที่เครื่องนั้นเทานั้น ซึ่งในการจัดการฐานขอมูลแบบนี้จะใชไมโครคอมพิวเตอรไดทั้งแบบตั้ง

โตะและแบบเคลื่อนยาย ที่ใชสําหรับจัดเก็บฐานขอมูลสวนบุคคล ไดแก (ครรชิต มาลัยวงศ, 2546, 

หนา 120) 

1.1.1 ฐานขอมูลชื่อที่อยู (address book) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู 

ของบุคคลตางๆ เชน เพื่อน ญาติ และลูกคา เปนตน 

1.1.2 ฐานขอมูลทรัพยสิน (asset tracking) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน

สวนตัวหรือของบริษัท 

1.1.3 ฐานขอมูลหนังสือ (book collection) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับหนังสือ 

ผูประพันธ และคําคมในหนังสือ เปนตน 

1.1.4 ฐานขอมูลผูติดตอ (contact management) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

การติดตอระหวางการทําธุรกิจ เชน การขายสินคา เพื่อใหทราบชื่อลูกคาและหัวขอการติดตอ เปนตน 

1.1.5 ฐานขอมูลการบริจาค (donations) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับการบริจาค

เงินใหแกหนวยงานตางๆ 

1.1.6 ฐานขอมูลการจัดกิจกรรม (event management) ใชสําหรับเก็บขอมูล

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เชน การฝกอบรม การสัมมนา พรอมกับรายละเอียดและการเก็บเงิน 
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1.1.7 ฐานขอมูลคาใชจาย (expenses)ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายตางๆ 

1.1.8 ฐานขอมูลพัสดุในบาน (household inventory) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

ทรัพยสินและพัสดุที่มีอยูในบาน 

1.1.9 ฐานขอมูลพัสดุ (inventory control) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับพัสดุ

สํานักงาน เพื่อควบคุมการมีและการใชพัสดุในสํานักงาน 

1.1.10 ฐานขอมูลบัญชีแยกประเภท (ledger) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายรับ 

รายจายตางๆ ของบริษัท 

1.1.11 ฐานขอมูลสมาชิก (membership) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเปน

สมาชิกขององคกรตางๆ 

1.1.12 ฐานขอมูลเพลง (music collection) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับเพลงตางๆ 

ทั้งที่อยูในเทปเพลง แผนซีดี หรือในรูปแบบอื่น 

1.1.13 ฐานขอมูลการสั่งซื้อ (order entry) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ

สินคาตางๆ 

1.1.14 ฐานขอมูลภาพ (picture library) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับภาพถายตางๆ 

1.1.15 ฐานขอมูลตําราอาหาร (recipes)ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ทําอาหารชนิดตางๆ 

1.1.16 ฐานขอมูลกําหนดการใชทรัพยากร (resource schedule) ใชสําหรับบันทึก

กําหนดการใชทรัพยากรตางๆ 

1.1.17 ฐานขอมูลนักศึกษา (students) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติ

นักศึกษา ทั้งรหัส ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท และเกรด เปนตน  

1.1.18 ฐานขอมูลการชําระเงิน (time and billing) ใชสําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับการ

เรียกเก็บเงินและการชําระเงิน 

1.2 การจัดทําฐานขอมูลในระบบเครือขาย (network) เพื่อใชงานฐานขอมูลไดคร้ังละ

หลายคน (multi-user) ผานชองทางการสื่อสารซึ่งอาจจะเปนระบบเครือขายระยะใกล (Local Area 

Network : LAN) หรืออินเทอรเน็ต (internet)  ซึ่งสวนใหญจะเปนการจัดการฐานขอมูลตามหนวยงาน

หรือองคกรตางๆ เชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ธนาคาร รานอาหาร และบริษัทตางๆ เปนตน  

โดยแบงฐานขอมูลเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ (ชวลิต ธนุสุทธิยาภรณ, 2547, หนา13) 

1.2.1 ฐานขอมูลสวนกลาง (central database หรือ host database) เปน

ฐานขอมูลสําหรับผูใชหลายคน โดยที่ขอมูลและโปรแกรมจะเก็บอยูที่เครื่องแมขาย (host server) และ



 79 

มีเครื่องลูกขาย (work terminal) ตอเชื่อมผานระบบเครือขาย การประมวลผลทั้งหมดจะทําที่เครื่องแม

ขาย ดังนั้นเครื่องแมขายจําเปนตองมีขีดความสามารถสูงมาก เพื่อรองรับการประมวลผลพรอมๆ กัน 

ดังนั้นเครื่องแมขายที่ใชสวนใหญมักจะเปนเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร (mainframe computer) หรือ

เครื่องมินิคอมพิวเตอร (minicomputer) ถาจะใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ก็ตองเลือกที่มีประสิทธภิาพ

ในการประมวลผลรวดเร็วและสามารถจัดเก็บขอมูลไดมากกวาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ใชงานสวน

บุคคลทั่วๆ ไป  

1.2.2 ฐานขอมูลไคลเอนต/เซิรฟเวอร (client/server database) เปนฐานขอมูล

สําหรับผูใชหลายคน โดยที่ขอมูลจะเก็บที่เซิรฟเวอร และโปรแกรมจะอยูที่ไคลเอนต การประมวลผลจะ

ทําทั้งที่ไคลเอนตและเซิรฟเวอร ดังนั้นวิธีนี้จะสามารถลดงานของเซิรฟเวอรลง เชน ใหเซิรฟเวอรทําการ

อานขอมูล และสงใหไคลเอนตทําการคํานวณผลลัพธเพื่อออกรายงาน เปนตน ดังนั้นไคลเอนตมักจะ

หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรของผูใช โดยเปนการทํางานในสวนของการใหบริการหรือติดตอกับลูกคา 

(frontend) ซึ่งมักจะใชเปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่ใชงานทั่วๆ ไปหรือเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล  

สวนเซิรฟเวอรก็คือเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งระบบฐานขอมูลไว (database server) และมี

ความสามารถสูงพอที่จะใหบริการผูใชไดพรอมๆ กันหลายคน โดยจะเปนสวนของการบริหารงาน

ภายในองคกร (backend) ซึ่งควรจะเปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเครื่องที่ใช

งานทั่วๆ ไป หรืออาจจะเปนเครื่องมินิคอมพิวเตอรก็ได 

1.2.3 ฐานขอมูลแบบกระจาย (distributed database) หมายถึง ขอมูลจะถูกเก็บ

แยกไวคนละที่ เนื่องจากมีการใชขอมูลจากระยะไกล (เชน กรุงเทพฯ - เชียงใหม) การเขาถึงและการสง

ขอมูลจะทําผานระบบเครือขาย (ตามสายเคเบิล) ซึ่งจะเกิดความลาชา ทําใหการตอบสนองไมทันตอ

เหตุการณ ดังนั้นจึงแยกขอมูลกระจายเก็บตามสาขา เชน ที่กรุงเทพฯ ก็จะเก็บขอมูลลูกคากรุงเทพฯ ที่

เชียงใหมก็เก็บขอมูลลูกคาเชียงใหม เปนตน ซึ่งการควบคุมเรื่องความปลอดภัยจะทําไดยากกวาแบบ

ศูนยกลาง เนื่องจากตองดูแลฐานขอมูลทั้ง 2 ที่ แตการจัดทําฐานขอมูลแบบกระจายจะชวยแกปญหา

ที่เกิดข้ึนจากการทํางานแบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร เมื่อมีผูใชจํานวนมากเกิน จนเซิรฟเวอรไมสามารถ

ทํางานไดรวดเร็วเหมือนเดิม เนื่องจากเกิดปญหาคอขวด (bottleneck) ซึ่งวิธีการแกไขอาจจะเปลี่ยน

เครื่องเซิรฟเวอรใหมใหมีความสามารถมากขึ้น หรือไมก็เพิ่มจํานวนเซิรฟเวอรข้ึนเพื่อใหแบงงานกันทํา 

หรืออาจจะทําการกระจาย database server ไปตามที่ตางๆ ที่มีความตองการใชงานฐานขอมูล

เดียวกัน โดยมีการกระจายขอมูลอยู 2 แบบ คือ การคัดลอกขอมูลทั้งหมดไปไวทุกที่ และการแบง

ขอมูลออกเปนสวนๆ ซึ่งอาจจะใชทั้ง 2 วิธีรวมกันก็ได ทําใหตองใชคาใชจายสูงกวาแบบไคลเอนต/

เซิรฟเวอร 
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2. การประยุกตใชซอฟตแวรสําเรจ็รูปในระบบการจัดการฐานขอมลู 
ซอฟตแวรสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานขอมูลเปนซอฟตแวรในดานการประมวลผล 

และจัดการกับขอมูล กลุมขอมูลจํานวนมาก เชน รายชื่อลูกคา ผลิตภัณฑที่จําหนาย ซอฟตแวรที่เดน

ในกลุมนี้ ไดแก ไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) ออราเคิล (Oracle) ดีเบส (dBase) ฟอกซ

โปร (FoxPro) อินฟอรมิกซ (Informix) มายเอสคิวแอล (MySQL) และไซเบส (Sybase) เปนตน ซึ่งมี

ความสามารถในการสราง ดัดแปลง แกไขขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว เรียงลําดับขอมูล คนหาขอมูลได

ตามเงื่อนไข พิมพไฟล หรือสวนของไฟลตามที่ตองการ สรางหรือดัดแปลงโครงสรางของไฟลขอมูลได 

นําขอมูลบางสวนที่ตองการ มาสรางเปนไฟลใหมไดทันที และเก็บขอมูลไดจํานวนมาก ตัวอยางของ

ซอฟตแวรสําเร็จรูปเพื่อใชในการจัดทําระบบการจัดการฐานขอมูลที่นิยมใชกันมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 ไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) เปนโปรแกรมที่มีความสามารถ 

โดดเดน การออกแบบเปนไปตามหลักการของระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธและอิงมาตรฐาน 

และเตรียมการรองรับเพื่อเชื่อมตอกับระบบเครือขายขอมูล ทําใหเปนที่นาสนใจของผูใชโปรแกรม จึงมี

ผูนิยมใชงานกันอยางแพรหลาย ทั้งนี้เพราะมีจุดเดนหลายประการคือ 

2.1.1 เปนโปรแกรมระบบการจัดการฐานขอมูลที่งายในการใชงาน มีเครื่องมือ

ในการทํางานครบถวน ผูใชไมจําเปนตองมีความรูในการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสรางและใชงาน

ระบบฐานขอมูลไดมีระบบฐานขอมูลภายใน ขณะเดียวกันจะตองเขาใชระบบฐานขอมูลของโปรแกรม

สําเร็จรูปอ่ืนๆ ที่ไดรับความนิยมได เชน ดีเบส (dBase), พาราดอกซ (Paradox) และฟอกซโปร 

(FoxPro) เปนตน ทั้งเรียกใชและเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลในแฟมขอมูลต้ังตนไดดวย 

2.1.2 ระบบจัดการฐานขอมูลเปนไปตามแนวทางของระบบฐานขอมูลแบบ

สัมพันธ (relational database management) อยางถูกตอง มีวิธีการสืบคนที่เปนมาตรฐาน อาทิเชน 

ภาษาเอสคิวแอล (Structured Query Language : SQL) และคิวบีอี (Query By Example : QBE) 

2.1.3  ใชความสามารถตางๆ ของวินโดวสในการเชื่อมโยง หรือสงผานวัตถุของ

โปรแกรมตางๆ บนวินโดวสไดครบถวน เชน สามารถใชงานโอแอลอี (Object Linking and 

Embedding : OLE) เปนตน 

2.1.4 เปนมาตรฐานเดียวกันสามารถเชื่อมตอกับระบบการจัดการขอมูลที่อยูใน

ลักษณะเครือขายขอมูลได เชน เชื่อมกับไมโครซอฟตเอสคิวแอลเซิรฟเวอร (Microsoft SQL server)

และฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (relational database) ของมินิคอมพิวเตอร (minicomputer) และ

เมนเฟรมคอมพิวเตอร (mainframe computer) 
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จากคุณสมบัติที่โดดเดนดังกลาว ประกอบกับผูออกแบบโปรแกรมคือบริษัท 

ไมโครซอฟตซึ่งเปนเจาของระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows) จึงทําใหโปรแกรมไมโครซอฟต 

แอกเซสสามารถทํางานภายใตสภาพแวดลอมของวินโดวสไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนสวนหนึ่ง

ของโปรแกรมชุดไมโครซอฟตออฟฟศ (Microsoft Office) ที่ไดรับความนิยมทั่วโลก 

2.2 ออราเคิล (Oracle) เปนระบบการจัดการฐานขอมูลแบบวัตถุ-สัมพันธ (object-

relational) ที่รวมความสามารถของฐานขอมูลเชิงสัมพันธกับความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

แบบเชิงวัตถุ (object-oriented) เขาดวยกัน มีประสิทธิภาพในการทํางานแบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร 

(client/server) หรือแบบอินเทอรเน็ตเพื่อสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

(e-business) และสามารถขยายระบบเพื่อรองรับงานใหเหมาะสมกับขนาดธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดย

สนับสนุนการทํางานบนหลายแพลตฟอรม (platform) เชน วินโดวสเอ็นที/2000/เอ็กซพี (Windows 

NT/2000/XP) และลินุกซ (Linux) เปนตน ซึ่งขอมูลที่อยูภายในฐานขอมูลบนแพลตฟอรมหนึ่งสามารถ

ยอยไปทํางานบนแพลตฟอรมอ่ืนไดอยางงายดาย สวนบริการตางๆ ที่โปรแกรมออราเคิล จัดเตรียมไว

ใหไดแก บริการดานการจัดเก็บขอมูล (storage) บริการคนหาขอมูล (query) การทําดัชนี (index) และ

การคนหาขอมูลที่เหมาะสม (query optimize) เปนตน สําหรับภาษาในการพัฒนานั้นสามารถใชไดทั้ง

ภาษา C, C++, PL/SQL หรือ Java ซึ่งหลักการในการพัฒนา สวนใหญจะยึดตามมาตรฐานของกลุม

การจัดการวัตถุ (Object Management Group : OMG) เปนหลัก 

2.3 ดีเบส (dBase) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานขอมูลที่มี 

ความเกาแกที่สุดสําหรับไมโครคอมพิวเตอร และเปนโปรแกรมสําเร็จรูปตัวหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการ

ชวยผลักดันใหไมโครคอมพิวเตอรไดรับความนิยม โปรแกรมสําเร็จรูปดีเบส ไดรับการออกแบบมาจาก

บริษัท แอสตัน เทต (Ashton Tate) แหงสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทแหงนี้ไดออกโปรแกรมดีเบสตัวแรก 

คือ ดีเบส ทู (dBase II) ตอมาไดปรับปรุงเปนดีเบส ทรี (dBase III) ดีเบส ทรีพลัส (dBase III+) ดีเบส 

โฟร (dBase IV) และดีเบสไฟว (dBase V) ตามลําดับ ปจจุบันโปรแกรมดังกลาวนี้พัฒนาและจาํหนาย

โดยบริษัท บอรแลนด อินเตอรเนชั่นแนล (Boland International) ซึ่งเปนบริษัทที่ไดซื้อกิจการของ

บริษัทแอสตัน เทต ไว โปรแกรมตัวนี้สามารถปฏิบัติการในระบบปฏิบัติการดอส (DOS) รวมกับ

ไมโครซอฟตวินโดวส (Microsoft Windows)  และยูนิกซ (Unix) บางรุน สําหรับการใชงานในประเทศ

ไทย โปรแกรม ดีเบส ทรีพลัส นับเปนโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานขอมูลที่มีการใชงาน

มากที่สุดในระยะหนึ่ง เนื่องจากตัวแทนจําหนายโปรแกรมดังกลาวไดทําการพัฒนาความสามารถทาง

ภาษาไทยเพิ่มเติมใหกับโปรแกรมตัวดังกลาวนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดเรียงคําตามพจนานุกรม

ภาษาไทย ซึ่งมีปญหาในการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานขอมูลสวนใหญ 
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2.4 ฟอกซโปร (FoxPro) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบการจัดการฐานขอมูลอีกตัว

หนึ่งที่ไดรับความนิยมสูงสุดตอจากโปรแกรม ดีเบส ซึ่งในระยะหลังไมไดมีการพัฒนาความสามารถใน

ภาษาไทยตอมากนัก โปรแกรมสําเร็จรูปฟอกซโปร ไดรับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทฟอกซเบส 

(Foxbase) แตตอมาบริษัทไมโครซอฟตคอปอเรชั่น ไดเล็งเห็นศักยภาพของโปรแกรมตัวนี้จึงขอซื้อ

กิจการตอ ดังนั้นโปรแกรมดังกลาวจึงอยูภายใตการพัฒนาของทีมงานในสํากัดบริษัทไมโครซอฟต    

คอปอเรชั่น สําหรับการใชงานในประเทศไทย โปรแกรมดังกลาวสามารถเก็บขอมูลสอบถามขอมูลและ

พิมพรายงานที่เปนภาษาไทยได อยางไรก็ตามการจัดเรียงภาษาไทยยังไมสามารถทําไดตาม

พจนานุกรม จึงไมคอยเปนที่นิยมนัก 

2.5 อินฟอรมิกซ (Informix) เปนซอฟตแวรระบบการจัดการฐานขอมูล ที่ไดรับการ

พัฒนามาจากโพสเกรส (Postgres) โดยเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหมบางสวนเขาไป ไดแกเทคโนโลยีที่

เรียกวาดาตาเบลด (DataBlade) ที่เกิดจากการพัฒนาของบริษัทมอนเทจซอฟตแวร (Montage 

Software) ซึ่ง ดาตาเบลดของอินฟอรมิกซนี้เองที่เปนสวนในการสนับสนุนการทํางานกับขอมูลที่เปน

วัตถุ (object) และเปนจุดเดนของผลิตภัณฑของอินฟอรมิกซ โดยดาตาเบลดเปนโปรแกรมโมดูล 

(software module) ที่ถูกใสเขาไปในระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของระบบการ

จัดการฐานขอมูล ลักษณะของดาตาเบลดนั้นคลายคลาสไลบรารี (class library) ของ C++ ที่คอย

บริหาร และจัดการคลาส (class) ของวัตถุ (object) ตางๆ ซึ่งดาตาเบลดนี้ ไมไดใชเพียงเพื่อดูแลชนิด

ขอมูลแบบวัตถุ ที่เกิดขึ้นมาใหมเทานั้น หากแตยังชวยทําใหเกิดการเขาถึงขอมูลตางๆ เหลานั้น ใน

รูปแบบใหมที่ดี และมีประสิทธิภาพกวาเดิม เนื่องจากดาตาเบลด ประกอบดวยสวนการกําหนดชนิด

ของขอมูล (datatype definition) ในสวนของการสรางโครงสรางของฐานขอมูล การดูแลเมท็อด 

(method) หรือการดําเนินการ (operation) ของขอมูลชนิดตางๆ วาจะสามารถประมวลผลไดหรือไม 

และทําหนาที่ควบคุมกฎ หรือกฎการบูรณภาพ (integrity constrain) ของขอมูลแตละชนิด 

2.6 มายเอสคิวแอล (MySQL) เปนระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ซึ่งเปนที่

นิยมมากสําหรับใชงานในธุรกิจทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกอินเทอรเน็ต เนื่องจากเปน freeware 

และเปนซอฟตแวรประเภท open source สามารถดาวนโหลด source code ตนฉบับไดจาก

อินเทอรเน็ต โดยไมเสียคาใชจายใดๆ การแกไขก็สามารถทําไดตามความตองการ มายเอสคิวแอลเปน

โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง มีความรวดเร็วในการประมวลผล รองรับจํานวนผูใชและขนาดของขอมูล

จํานวนมากได รวมทั้งยังสนับสนุนการใชงานบนระบบปฏิบัติการมากมาย เชน ยูนิกซ (Unix), โอเอสทู 

(OS/2), แมคโอเอส (Mac OS) และวินโดว (Windows) เปนตน นอกจากนี้ มายเอสคิวแอลยังสามารถ

ใชงานรวมกับแพลตฟอรมของการพัฒนาเว็บ (Web Development Platform) ได เชน C, C++, Java, 
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Perl, PHP และ ASP เปนตน ทําใหมายเอสคิวแอลไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน และมี

แนวโนมสูงยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 

2.7 ไซเบส (Sybase) เปนระบบการจัดการฐานขอมูลสําหรับอุปกรณพกพาไมวาจะ

เปน พ็อกเก็ตพีซี (PocketPC) หรือปาลม (Plam) ซึ่งในระบบของไซเบสจะมีส่ิงสําคัญที่เรียกวาโมบาย

ลิงค  (MobiLink) ซึ่งทําหนาที่เชื่อมโยงฐานขอมูลสองตัว คือ ฐานขอมูลที่อยูบนอุปกรณพกพากับอีก

ฐานขอมูลที่เปนของสวนกลางใหมีขอมูลตรงกันดวย โดยฐานขอมูลกลางนั้นรองรับหลายยี่หอดวยกัน 

เชนไอบีเอ็ม ดีบีทู (IBM DB/2) ออราเคิล (Oracle) และเอสคิวเอลเซิรฟเวอร (SQL Server) เปนตน ทาํ

ใหเทคโนโลยีนี้มีความสําคัญในการพัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคชันอยางมาก ดวยคุณสมบัติการ

ส่ือสารระยะไกลที่ใหผูใชจากทุกที่สามารถเขาถึงขอมูลสวนกลางไดดวยความปลอดภัย และไดขอมลูที่

ถูกตองตรงกับฐานขอมูลกลางที่สุด 

 

การเลือกและการประเมินผลฮารดแวรและซอฟตแวรในการจัดการฐานขอมูล 
การเลือกและประเมินผลฮารดแวรและซอฟตแวรในการจัดการฐานขอมูลมีความสําคัญยิ่ง 

ตอการพิจารณาเพื่อเลือกใชงานในระบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งตองอาศัยหลักเกณฑและปจจัย

ในการพิจารณาที่แตกตางกัน 

 
1. การเลือกฮารดแวรและซอฟตแวรในการจัดการฐานขอมลู 

การเลือกฮารดแวรและซอฟตแวรที่เหมาะสมจะทําใหการจัดการฐานขอมูลในระบบงาน 

มีประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจายในการทํางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.1 การเลือกใชฮารดแวรในระบบจัดการฐานขอมูล 

ในการเลือกใชฮารดแวรสําหรับระบบจัดการฐานขอมูลตองพิจารณาจากปจจัยหลาย

ประการประกอบกัน เชน ขนาดของฐานขอมูล การประมวลผล งบประมาณ จํานวนผูใช และ

ซอฟตแวร เปนตน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1.1 ขนาดของฐานขอมูล ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนแอตทริบิวตหรือคอลัมน และ

จํานวนทูเพิลหรือเรคคอรดของขอมูลที่จะจัดเก็บในฐานขอมูล จํานวนของขอมูลจะทําใหสามารถ

กําหนดไดวาควรใชส่ือจัดเก็บขอมูลประเภทใด และคอมพิวเตอรที่จะใชควรมีประสิทธิภาพมากนอย

แคไหน เชน ถาเปนหนวยงานขนาดเล็กอาจเลือกเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพปานกลาง ซึ่ง

ไดแก เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร แตถาเปนหนวยงานขนาดใหญอาจตองใชเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง 

ซึ่งไดแก เครื่องมินิคอมพิวเตอรข้ึนไป 



 84 

1.1.2 การประมวลผล  การประมวลผลฐานขอมูลในเครื่องระดับ

ไมโครคอมพิวเตอร สามารถทําการประมวลผลได 2 แบบ แบบแรกเปนการประมวลผลฐานขอมูลใน

เครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว โดยมีผูใชงานไดเพียงคนเดียวเทานั้น (single user) ที่

สามารถดึงขอมูลห รือปรับปรุงขอมูลภายในฐานขอมูลได  สวนแบบที่สองจะเปนการนํา

ไมโครคอมพิวเตอรหลายตัวมาเชื่อมตอกันในลักษณะของเครือขายระยะใกล (Local Area Network : 

LAN) ซึ่งเปนรูปแบบของระบบเครือขายแบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร (client / server network) โดยจะมี

การเก็บฐานขอมูลอยูที่เครื่องเซิรฟเวอร การประมวลผลตางๆ จะกระทําที่เครื่องเซิรฟเวอร สําหรับ

เครื่องไคลเอนต จะมีหนาที่ดึงขอมูลหรือสงขอมูลเขามาปรับปรุงในเครื่องเซิรฟเวอร หรือคอยรับ

ผลลัพธจากการประมวลผลของเครื่องเซิรฟเวอร  ซึ่งเครื่องเซิรฟเวอรตองเปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร

ที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นการประมวลผลแบบนี้จึงเปนการเปดโอกาสใหผูใชงานหลายคนสามารถใช

งานฐานขอมูลรวมกันได เปนลักษณะของการทํางานแบบมัลติยูสเซอร (multi user)  

1.1.3 งบประมาณ ในการเชื่อมตอเครือขายเพื่อใชฐานขอมูลรวมกันนอกจากจะ

ใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงแลว ถาหนวยงานใดมีงบประมาณมากยังสามารถใช

เครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอรหรือมินิคอมพิวเตอรเปนเครื่องแมขายได ซึ่งจะสามารถใชตอกับเทอรมินัล

ไดหลายเครื่อง เพื่อใหผูใชงานฐานขอมูลหลายคน สามารถดึงขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลภายใน

ฐานขอมูลเดียวกันพรอมกันได  

1.1.4 จํานวนผูใชงาน หากมีผูเขามาใชฐานขอมูลจํานวนมาก เครื่องคอมพิวเตอร

ที่ใชในการจัดการฐานขอมูลตองมีความสามารถในการเขาถึงและประมวลผลไดอยางรวดเร็วมากขึ้น 

1.1.5 ซอฟตแวร ในการเลือกฮารดแวรหรือเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการ

ฐานขอมูลก็ตองพิจารณาดวยวาเหมาะสมกับซอฟตแวรที่จะใชหรือไม คือในการติดตั้งซอฟตแวรแตละ

ชนิดจะมีคุณสมบัติของเครื่องบอกวาตองมีคุณสมบัติอยางนอยเปนอยางไร 
1.2 การเลือกใชซอฟตแวรในระบบจัดการฐานขอมูล 

เนื่องจากระบบการจัดการฐานขอมูลที่วางขายในปจจุบันมาจากผูผลิตหลายราย ซึ่ง

แตละรายก็สรางความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑของตน การที่องคกรจะเลือกใชระบบการจัดการ

ฐานขอมูลใหเหมาะสมกับการทํางานและใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น เร่ิมตนจากการวิเคราะหความ

ตองการสารสนเทศและคุณลักษณะของฐานขอมูล ซึ่งจะทําใหทราบวามีขอมูลประเภทใดบางที่

จะตองนํามาจัดเก็บเพื่อการประมวลผลใหเปนสารสนเทศตามความตองการ และควรจะใหฐานขอมูล

ประเภทใดจัดเก็บขอมูลเหลานั้น เมื่อจัดเก็บแลวทําใหฐานขอมูลมีคุณลักษณะอยางไรบาง สงผลให
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ทราบไดวาควรจะใชระบบการจัดการฐานขอมูลชนิดใด สําหรับคุณลักษณะของฐานขอมูลที่ใชในการ

เลือกระบบการจัดการฐานขอมูล มีดังนี้ 

1.2.1 ขนาดของฐานขอมูล ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนแอตทริบิวตหรือคอลัมน และ

จํานวนทูเพิลหรือเรคคอรดของขอมูลที่จะจัดเก็บในฐานขอมูล จํานวนของขอมูลจะทําใหสามารถ

กําหนดไดวาควรใชระบบการจัดการฐานขอมูลผลิตภัณฑใดที่สามารถรองรับกับจํานวนขอมูลที่มี

ปริมาณมากได เชน ถาเปนหนวยงานขนาดเล็กอาจเลือกระบบการจัดการฐานขอมูลประสิทธภิาพปาน

กลางที่ใชในเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร เชน ไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access), ดีเบส 

(dBase) และฟอกซโปร (FoxPro) เปนตน แตถาเปนหนวยงานขนาดใหญที่ใชเครื่องมินิคอมพิวเตอร

ข้ึนไป ควรใชระบบการจัดการฐานขอมูลที่มีความสามารถสูง เชน ออราเคิล (Oracle) อินฟอรมิกซ 

(Informix) อินเกรส (Ingress) และดีบีทู (DB2) เปนตน 

1.2.2 จํานวนผูใชเมื่อเกิดภาวะพรอมกัน จํานวนของผูใชที่จําเปนตองเขาถึง

ขอมูลตัวเดียวกันในเวลาเดียวกันและฐานขอมูลเดียวกัน เปนปจจัยที่สําคัญอยางมากในการเลือกใช

ระบบการจัดการฐานขอมูล เนื่องจากเปนปจจัยที่ชวยใหองคกรสามารถคัดเลือกระบบการจัดการ

ฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทํางานในภาวะพรอมกันได กลาวคือ หากระบบการ

จัดการฐานขอมูลใดที่รองรับการใชงานของผูใชหลายคนได ก็จะตองสามารถควบคุมการเกิดภาวะ

พรอมกันไดระบบการจัดการฐานขอมูลชนิดใดที่ไมสามารถควบคุมได องคกรก็ไมรับไวพิจารณา คําวา 

“scalability” จะชวยพิจารณาระบบการจัดการฐานขอมูลได โดยทําใหองคกรทราบวาระบบการ

จัดการฐานขอมูลสามารถรองรับกับปริมาณขอมูลไดมากเทาใด หรือสามารถควบคุมการเกิดภาวะ

พรอมกันในการใชงานของผูใชไดจํานวนเทาใด 

1.2.3 ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของระบบการจัดการฐานขอมูลอาจหมายถึง

คุณลักษณะหลายอยาง ความเร็วในการเขาถึงขอมูล เปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับองคกรหรือบางสวน

งานที่ตองการความเร็วในการเขาถึงขอมูล  เชน ระบบการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน การอนุมัติบัตร

เครดิต เปนตน แตสําหรับบางระบบหรือบางองคกร “ความเร็ว” อาจไมใชเงื่อนไขสําคัญ เชน ระบบ

บัญชีเงินเดือน ที่จะมีการประมวลผลไมบอยครั้งนัก ใน 1 เดือน เปนตน อีกคุณลักษณะที่สามารถใช

เปนเงื่อนไขในการเลือกระบบการจัดการฐานขอมูลไดก็คือ “ความสามารถและความเร็วในการกูคืน

ระบบ (system recovery)“ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อระบบลมเหลว ซึ่งหากการกูคืนระบบเปนไปอยาง

เชื่องชา อาจกอใหเกิดความเสียหายหรืออาจทําใหบางหนวยงานไมสามารถทํางานได นอกจากนี้ 

ประสิทธิภาพยังรวมถึง ความสามารถในการควบคุมการเกิดพรอมกัน ดังที่ไดกลาวไปแลวดวย 
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1.2.4 การประสานการทํางาน เกณฑการเลือกใชระบบการจัดการฐานขอมูลอีก

ประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ “ความสามารถในการประสานการทํางานไดกับโปรแกรมประยุกตและ

ฐานขอมูลอ่ืน” ส่ิงที่จะบงชี้ไดวาระบบการจัดการฐานขอมูลจะใชงานรวมกันไดหรือไม นอกจากจะเปน

ชนิดของฐานขอมูลแลว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือ “ระบบปฏิบัติการ (operation System)” ที่จะใช

ดําเนินการระบบการจัดการฐานขอมูลเชน ยูนิกซ (UNIX), วินโดวส (Windows) หรือ ลินุกซ (Linux) 

เปนตน หากเปนระบบปฏิบัติการเดียวดันก็จะใชระบบการจัดการฐานขอมูลและฐานขอมูลรวมกันได

งาย แตหากเปนระบบปฏิบัติการตางชนิดกัน ก็ตองพิจารณาวาระบบการจัดการฐานขอมูลชนิดใดที่มี

เครื่องมือชวยใหสามารถใชฐานขอมูลรวมกันได ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 

1.2.5 ลักษณะสําคัญ ไมวาจะเปนการทํางาน หรือรูปลักษณะของซอฟแวรที่เปน

เอกลักษณเฉพาะในระบบการจัดการฐานขอมูลแตละผลิตภัณฑ ใชเปนเงื่อนไขในการพิจารณา

เลือกใชระบบการจัดการฐานขอมูลขององคกรไดเปนอยางดีระบบการจัดการฐานขอมูลโดยสวนใหญ

มักจะมีเครื่องมือเพื่อชวยในการกําหนดระบบรักษาความปลอดภัย การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถงึขอมลู

ที่มาพรอมกับระบบการจัดการฐานขอมูลนอกจากนี้ ลักษณะสําคัญอาจหมายความรวมถึง การใชงาน

ที่งาย มีคูมือประกอบการใชงานที่เขาใจงายและชัดเจน 

1.2.6 ผูผลิตและจัดจําหนาย  สําหรับการพิจารณาผูผลิตและจัดจําหนายระบบการ

จัดการฐานขอมูลอาจพิจารณาไดจากขนาดขององคกร ความมีชื่อเสียง และสถานะทางการเงิน หาก

ผูผลิตและจัดจําหนายรายใดที่อยูในวงการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมานาน  ก็จะมี

ประสบการณมาก สามารถใหคําปรึกษาและแกปญหาที่เกิดขึ้นไดดี หรือหากผูผลิตและจัดจําหนาย

รายใด เปนองคกรที่มีขนาดใหญ ก็อาจมีแผนกใหบริการหลังการขายเปนสัดสวนชัดเจน สามารถ

ชวยเหลือลูกคาไดอยางเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประเด็นการบริการหลังการขาย นับวาเปนปจจัย

สําคัญในการพิจารณาเลือกระบบการจัดการฐานขอมูล 

1.2.7 งบประมาณ เงื่อนไขในการเลือกใชระบบการจัดการฐานขอมูลที่สําคญัมากถงึ

มากที่สุดก็คือ “ตนทุน (Cost)” หรือราคาของระบบการจัดการฐานขอมูลซึ่งจะแตกตางกันไปตาม

ผูผลิตและจัดจําหนายแตละรายระบบการจัดการฐานขอมูลสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจะมี

ตนทุนต่ํากวาระบบการจัดการฐานขอมูลสําหรับเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร บางองคกรเลือกที่จะเชา

ระบบการจัดการฐานขอมูลเปนรายเดือน หรือรายป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสถานะทางการเงิน นโยบาย และ

เงื่อนไขอื่นๆ ในขณะนั้น 
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2. การประเมินผลฮารดแวรและซอฟตแวรในการจัดการฐานขอมลู 
ฮารดแวรและซอฟตแวรในการจัดการฐานขอมูลมีหลายประเภท เมื่อตัดสินใจเลือกใชงาน

แลวจําเปนตองมีการประเมินการใชงานเพื่อใหไดฮารดแวรและซอฟตแวรที่มีสมรรถนะ และราคาที่

เหมาะสม ตรงกับความตองการ 

2.1 การประเมินผลฮารดแวร ควรพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี้ 
2.1.1 สมรรถนะ  ความเร็ว ความจุ และปริมาณงานเปนเทาใด 

2.1.2 ตนทุน  ราคาเชาซื้อหรือราคาซื้อเทาไร ตนทุนของการดําเนินงานและการ

บํารุงรักษาเทาไร  

2.1.3 ความเชื่อถือ  อะไรคือความเสี่ยงในการขัดของของงานและความตองการ

ในเรื่องการบํารุงรักษา  

2.1.4 สภาพพรอมใชงาน  เมื่อไรที่เร่ิมใชงานได  

2.1.5 ความเขากันได เขากันไดกับฮารดแวรและซอฟตแวรที่มีอยูเดิมหรือไม ใชได

กับฮารดแวรและซอฟตแวรที่ขายโดยผูขายที่มีการแขงขันหรือไม 

2.1.6 ภาวะเช่ือมตอ เชื่อมตอไดโดยงายกับทั้งเครือขายทองถิ่นและเครือขาย

บริเวณกวางของคอมพิวเตอรประเภทตางๆและอุปกรณตอพวงหรือไม 

2.1.7 การปรับขนาดได สามารถจัดการความตองการประมวลผลของผูใชจํานวน

มาก รายการเปลี่ยนแปลง การสอบถาม และความตองการการประมวลผลสารสนเทศหรือไม  

2.1.8 ซอฟตแวร ระบบและโปรแกรมประยุกตซอฟตแวรสามารถใชไดดีที่สุดกับ

ฮารดแวรนี้หรือไม  

2.1.9 การสนับสนุน มีบริการที่ตองการสําหรับการสนับสนุนและบํารุงรักษา

หรือไม  

2.2 การประเมินผลซอฟตแวร ควรพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี้ 
2.2.1 ประสิทธิภาพ เปนซอฟตแวรที่มีการพัฒนาคําสั่งคอมพิวเตอรหรืออ็อบ

เจ็กตที่ดี ซึ่งใชหนวยความจําหรือเวลาของหนวยประมวลผลกลางมากหรือไม  

2.2.2 ความยืดหยุน สามารถจัดการงานประมวลผลที่ไดรับมอบหมายไดโดยงาย

โดยไมตองมีการแกไขมากมายหรือไม  

2.2.3 ความปลอดภัย มีกระบวนคําสั่งควบคุมสําหรับขอผิดพลาด การทําหนาที่

ผิดปกติ และการใชที่ไมเหมาะสมหรือไม  
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2.2.4 ภาวะเชื่อมตอ มีความสามารถดานเครือขายซึ่งสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต 

อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต และเครือขายอื่นๆไดโดยงาย หรือสามารถทํางานกับบราวเซอรเครือขายหรือ

ซอฟตแวรเครือขายอื่นๆไดหรือไม  

2.2.5 เอกสาร ซอฟตแวรมีเอกสารที่ดีหรือไม รวมทั้งมีวิธีการใชที่ชวยเหลือผูใช

หรือไม  

2.2.6 ฮารดแวร ฮารดแวรที่มีอยูมีคุณสมบัติที่ตองการซึ่งสามารถใชซอฟตแวรนี้

ไดดีที่สุดหรือไม  
 

สรุป 
 

ในระบบการจัดการฐานขอมูลตองอาศัยไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูป ซึ่งมีให

เลือกใชงานจํานวนมาก อยางเชน ไมโครคอมพิวเตอรที่ใชมีทั้งที่เปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

และแบบเคลื่อนยายได สําหรับซอฟตแวรสําเร็จรูปที่นิยมใช ไดแก ไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft 

Access) ออราเคิล (Oracle) ดีเบส (dBase) ฟอกซโปร (FoxPro) อินฟอรมิกซ (Informix) มายเอสคิว

แอล(MySQL) และไซเบส (Sybase) เปนตน ซึ่งแตละโปรแกรมก็มีคุณสมบัติในการใชงาน 

ที่แตกตางกัน ฉะนั้นเราจําเปนตองพิจารณาถึงขนาดของขอมูลที่จะจัดเก็บ อุปกรณที่มีอยู จํานวนผูใช  

และงบประมาณเปนสําคัญ เพื่อใหสามารถเลือกฮารดแวรและซอฟตแวรที่เหมาะสมกับระบบการ

จัดการฐานขอมูลของแตละองคกรได  ซึ่ งจะเห็นไดวา  ส่ิงที่ขาดไม ไดและสําคัญที่ สุดก็คือ 

ทรัพยากรสารนิเทศหรือขอมูลที่เราจะจัดเก็บไวในฐานขอมูล  ซึ่งสามารถจําแนกไดหลายประเภท  

โดยจะกลาวรายละเอียดในบทตอไป 
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คําถามทบทวน 
 

1. ไมโครคอมพิวเตอรที่นักศึกษาใชงานมีลักษณะอยางไร และซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชมี
อะไรบาง ใชเพื่อประโยชนใด 

2. หากนักศึกษาตองการใชไมโครคอมพิวเตอรสําหรับจัดเก็บฐานขอมูลสวนบุคคล นักศึกษา

ตองการเก็บขอมูลอะไร และขอมูลที่ตองการจะจัดเก็บมีรายละเอียดอยางไร 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีศูนยการศึกษาจํานวนมาก ดังนั้นควรจัดทําฐานขอมูลใน

ลักษณะใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด 

4. หากนักศึกษาตองการจัดทําระบบการจัดการฐานขอมูลสวนบุคคลของตนเอง ควรเลอืกใช
ซอฟตแวรสําเร็จรูปใด เพราะเหตุใด 

5. ซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชในการจัดทําระบบการจัดการฐานขอมูล แตละโปรแกรมมีความ

แตกตางกันอยางไร 

6. การเลือกใชฮารดแวรเพื่อใชในการจัดทําระบบจัดการฐานขอมูลควรพิจาณาจากอะไร 
7. การเลือกใชซอฟตแวรเพื่อเปนระบบจัดการฐานขอมูลควรพิจาณาจากอะไร 
8. หากตองการประเมินผลฮารดแวรที่ใชในระบบจัดการฐานขอมูลตองพิจารณาจากอะไร 
9. หากตองการประเมินผลซอฟตแวรที่ใชในระบบจัดการฐานขอมูลตองพิจารณาจากอะไร 
10. หากนักศึกษาตองการจัดทําฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูลประวัติสวนตัวของเพื่อนสมาชิก

ในกลุม จะเลือกใชฮารดแวรและซอฟตแวรอะไร ในการจัดการฐานขอมูลดังกลาว เหตุผลใดจึงเลือก

ฮารดแวรและซอฟตแวรนั้น 
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