
ใบความรู 
ฐานขอมูล  (Database) 

 
ฐานขอมูล  (Database)  คือ  ขอมูลที่นํามารวบรวมไวในที่เดียวกัน ดวยวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง 
เชน  พจนานุกรม  สมุดโทรศัพท 
 
ระบบฐานขอมูล  (Database System)  คือ ระบบการบันทึกฐานขอมูล โดยใชคอมพิวเตอร 
 
สวนประกอบของระบบฐานขอมูล 
1. Hardware 
2. Software 
3. Data 
4. Users 
 
ชนิดของระบบฐานขอมูล 
แบงชนิดของระบบฐานขอมูลเชิงตรรกะ  (Logical  Structure)  มี 4 ชนิด 
1. โครงสรางแบบลําดับ  (List Structure)  เปนฐานขอมูลที่เรคอรดในแฟมขอมูลหนึ่งเชื่อมโยงกัน  หรือเช่ือม

กับแฟมขอมูลอื่นๆ โดยอาศัยตัวช้ี (Pointer) เช่ือมโยง  จากเรคอรดหนึ่งไปยังเรคอรดถัดไป 
 
 
 
 
2. โครงสรางแบบลําดับขั้น (Hierarchical Data Structure) เปนฐานขอมูลที่มีฟลดตางๆ แบงเปนลําดับขั้น 

(Level) เหมือนกับตนได   ในการหาขอมูลจะเริ่มจากฟลดช้ันบนสุด โดยอาศัยตัวช้ี (Pointer) หรือรหัสที่
เครื่องหรือระบบสามารถโยงหาฟลดช้ันอื่น ๆ ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. โครงสรางแบบเครือขาย (Network  Structure) เปนฐานขอมูลที่ใหฟลดในลําดับขั้นตางๆ เช่ือมโยงกันหมด
ทําใหการสืบคนขอมูลทําไดรวดเร็ว แตก็ตองการหนวยความจําภายในเครื่องคอมพิวเตอรเปนจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
4. โครงสรางแบบสัมพันธ  (Relational Structure) เปนชนิดของฐานขอมูลที่ฐานขอมูลสวนใหญนิยมใช โดย

ขอมูลจะถูกเก็บในลักษณะแบบตาราง (Table)  2 มิติ  ซึ่งมีความสัมพันธในเชิงแถว  (Row)  และ คอลัมน 
(Column)  แตละแถวคือเรคอรด (Record)  และแตละคอลัมนคือฟลด (Field)  โดยจะมีช่ือกํากับบอกเอาไว  

 
Field Field Field 

   
   
   

 
งานของระบบฐานขอมูล 
1. บันทึกขอมูล 
2. แทรกขอมูล 
3. ดึงขอมูล 
4. แกไขขอมูล 
5. ลบขอมูล 
6. ยายฐานขอมูล 
 
คุณสมบัติของฐานขอมูล 
1. Data definition : ทําการนิยามโครงสรางฐานขอมูล บอกรูปแบบของขอมูล เชน เปนตัวเลยหรือวาเปน

ตัวหนังสือ หรือเปนวันที่ 
2. Data manipulation  :  การนําขอมูลมาใชงาน เชน Retrieve  Insert  Delete Update 
3. Data Control  :  ควบคุมการใชงานฐานขอมูล เชน ตรวจสอบ Security  ,Recovery 
 

Record 



ขอดีของระบบฐานขอมูล 
 ขอดีของระบบฐานขอมูลเมื่อเปรียบเทียบกับ แฟมขอมูล 
1. การคนหาขอมูลที่มีจํานวนมากและซับซอน ไดรวดเร็ว 
2. มีขนาดเล็กกวา 
3. ไมมีขอมูลซ้ําซอน  (Redundancy) 
4. ปองกันขอมูลขัดแยง (Inconsistency) ได 
5. บังคับใหเกิดมาตราฐานได 
6. ใชขอมูลรวมกันได 
7. มีระบบรักษาความปลอดภัย (Security)   เชน กําหนดสิทธิ์ ในการใชงานของผูใช 
 
 
โครงสรางขอมูล (Data Structure) 

1. Field 
 
 

2. Record 

 
3. Table 

 



ระบบฐานขอมูลในงานสารสนเทศ 
 
1.  กลุมผูที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูล 

1.1 ผูผลิตฐานขอมูล : สมาคม องคกร บริษัท หนวยงานราชการ ฯลฯ ที่สรางฐานขอมูลขึ้นเพื่อขายเอง 
หรือเพื่อใหผูอื่นนําไปขายตอ เชน 

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เชน RECON (Remote Console) ของ NASA 
Information Bank ของ New York Times 
MEDLINE ของหองสมุดแพทยแหงอเมริกัน (ULM)  

1.2 ผูขายสารสนเทศ (Information Broker)  : ขายฐานขอมูลที่ซื้อมาจากผูผลิตฐานขอมูล หรือสราง
ขึ้นมาเองก็ได 

2.1 Dialog Corporation  :  ขายฐานขอมูล 650 กวาฐานครอบคลุมสาขาวิชาตาง ๆ เชน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

2.2 ศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (Technical Information Access Center : 
TIAC) เริ่มตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2532 ใหบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
งานวิจัยสาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ    โลหะและวัสดุอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร    เทคโนโลยีสารสนเทศ    นโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
ศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี เปนผูริเริ่มกิจการขายขอมูลเปนแหงแรกใน
ประเทศไทย โดยบอกรับขอมูล  Dialog และฐานขอมูลอื่น ๆ อีกประมาณ  2-3 ฐาน และ
ในปจจุบันก็ไดสรางฐานขอมูลขึ้นมาใหบริการเองอีกดวย  ยกตัวอยางเชน ฐานขอมูล
วิทยานิพนธไทย 

2.3 สํานักคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวอยางขอมูลที่ใหบริการเปน
ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการสงออก 

2.4 เครือขายของหนังสือพิมพ The Nation ใหบริการขายขาวที่จะวางแผงในวันพรุงนี้ 
2.5 ศูนยขอมูลมติชน ใหบริการคนหาจากขอมูลขาวสารและภาพขาวจากหนังสือพิมพทุก

ฉบับในเมืองไทยนิตยสาร และสิ่งพิมพอื่น ๆ มีบริการสําเนาภาพและเชาตนฉบับภาพขาว
เหตุการณสําคัญ  สถานที่ บุคคล  พรอมทั้งมีบริการตัดเก็บขาวจากหนังสือพิมพและ
วารสารสงถึงผูใชทุกวัน  โดยบริการผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน 

1.3 ผูใชบริการ :  ไดแก หองสมุด ศูนยสารสนเทศ ที่เปนหนวยงานที่ใหบริการสารสนเทศแกสมาชิก 
หรืออาจจะจายเงินเปนครั้ง ๆ เพื่อนําขอมูลเหลานี้มาใชในองคการ ซึ่งอาจจะเปนมหาวิทยาลัย 
บริษัท หนวยงานตาง ๆ  

 



ชนิดของฐานขอมูลในหองสมุด 
 

1. ฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database)  เปนฐานขอมูลที่บันทึกรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของหนังสือ เชน ช่ือหนังสือหรือวารสาร ช่ือผูแตง สถานที่พิมพ ปที่พิมพ เลขหนา
หรือจํานวนหนา และหัวเรื่อง โดยใชคอมพิวเตอรบันทึกและเรียกใชขอมูล 

2. ฐานขอมูลที่ไมใชฐานขอมูลบรรณานุกรม (Non-bibliographic Database) ยกตัวอยางเชน 
2.1 ขอมูลที่อยูในรูปของขอเท็จจริง (Factual Database)  เชน ขอมูลตัวเลขทางสถิติ สูตร 

แผนผัง มาตรา ตวงวัด ซอฟแวร ขอมูลทางเศรษฐศาสตร กฎหมาย ฯลฯ 
2.2 ขอมูลนามานุกรม (Directories Database) เชน สมุดโทรศัพท 
2.3 ขอมูลรูปภาพ (Pictorial Database) 

 
การเลือกใชบริการของระบบฐานขอมูลออนไลนในหองสมุด 
 

1. ขอบเขตที่ฐานขอมูลครอบคลุม ขนาดของฐานขอมูล และรายละเอียดของขอมูล 
2. ความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ 
3. คาใชจายที่จะตองเสีย เชน เงินที่ตองจายตอหนึ่งฐานขอมูล หรือตอหนึ่งบทความ และดูการ

เปลี่ยนแปลงของราคาวามีความถี่มากนอยแคไหน 
4. รายละเอียดของแตละเรคอรด (Record) วาใหขอมูลมากนอยแคไหน โดยดูวามีบทคัดยอหรือ

เอกสารฉบับเต็มหรือไม 
5. ความถี่ในการปรับปรุงฐานขอมูล  
6. การจัดทําดัชนีวาเปนแบบ Natural Language  หรือแบบ Control Language เพราะการทําแบบ 

Control Language ทําใหการคนทําไดตรงกับที่ตองการมากกวา 
 
ประโยชนของระบบฐานขอมูลออนไลน 

1. ประหยัดเวลาในการคนหา ไดขอมูลครบถวน และไดขอมูลจากสื่อหลายประเภท เชนหนังสือพิมพ 
วารสาร รายงานการประชุม โดยมีความผิดพลาดต่ํากวาการคนดวยมือ 

2. ผูคนไดขอมูลในรูปแบบบรรณานุกรม บทคัดยอ หรือเอกสารฉบับเต็ม 
3. ผลการคนจะอยูในรูปแบบที่เปนมาตรฐาน  และสามารถคัดเลือกเรื่องที่ตองการและไมตองการได 
4. ใหบริการผูใชไดหลายคนในเวลาเดียวกัน 
5. ไดขอมูลที่ทันสมัยกวาขอมูลที่เปนรูปเลม 
6. ไดขอมูลจากหลายแหลงโดยไมตองเสียเวลาเดินทาง 
7. สารสนเทศบางรายชื่อออกมาในลักษณะขอมูลอิเลคโทรนิกสมากกวาเปนรูปเลม  ตองคนผาน

ระบบฐานขอมูลเทานั้น 
 
 



Relational Database Management System (RDBMS) 
 คือโปรแกรมที่อนุญาตใหผูใชสรางระบบฐานขอมูลโดยใชโครงสรางแบบสัมพันธ (Relational 
Structure)   
ตัวอยาง  

- MySQL 
- Microsoft Access 
- Microsoft SQL Server 
- ORACLE 

 
Primary Key 
 
 ฟลดที่ใชในการแยกแยะ (Identify) ขอมูลของแตละเรคอรดออกจากกัน  โดยจะตองมีคุณสมบัติ 2 อยาง
คือ 

1. คาตองไมซ้ํากัน (Unique) 
2. ไมมีเรคอรดใดที่ฟลดนี้วาง (Not Null) 

 
Foreign Key 
 
 ฟลดที่เปนฟลดสําเนาของฟลด Primary Key ที่ปรากฏในที่อื่น และทําหนาที่เช่ือมขอมูลระหวางตาราง 
2 ตาราง 

 
ความสัมพันธระหวางตาราง  มี 2 แบบ 
 one-to-one 
 one-to-many 



Compound Key 
 
 คือ Foreign Key ที่ประกอบไปดวย ฟลดที่มากกวา 1 ฟลด 

 
 
Relational integrity 
 
 คือคุณสมบัติที่ทําใหขอมูลเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
คุณสมบัตินี้สามารถกําหนดเพิ่มเติมได เพื่อปอนกันไมใชเกิดขอมูลขัดแยง  โดยปองกันไมใหเกิดขอมูลกําพราขึ้น
ในระบบ 
 โดยคุณสมบัตินี้จะมี 2 แบบคือ 

1. Cascade Update 
2. Cascade Delete 

 
 
 
ท่ีมา : http://mail.cm.edu/~thanapun/doc336/Database.doc 


