
 
บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

2.1 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.1  ระบบสารสนเทศ (Information System: IS) 

Kenneth C.Laudon and Jane P.Laudon (2000) ใหคําจํากดัความของระบบสารสนเทศวา
หมายถึง การรวมองคประกอบตางๆ ที่มคีวามสัมพนัธกันในการจดัเก็บและประมวลผลขอมูลใหเปน
สารสนเทศที่สามารถเรียกมาใช หรือกระจายไปยังผูที่เกี่ยวของ เพือ่ใชชวยสนับสนุนการตัดสนิใจ 
การประสารงาน การดําเนนิงาน การควบคุม การวิเคราะห และการวางรูปแบบขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 
  2.1.2  องคประกอบของระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศในองคกรไมวาจะจัดทําโดยอาศัยมือ หรือใชคอมพิวเตอรในการประมวล 
ผลขอมูล องคประกอบหลักของสารสนเทศจะมีอยู 3 สวน คือ 

(1) สวนนาํเขา (Input) คือ ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจรงิที่เปนตวัเลข สัญลักษณ 
หรือขอความที่ยังไมผานการประมวลผลใหมีความสมบรูณ และยังไมสามารถนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจได 

(2)  สวนประมวลผล (Process) 
(3)  สวนผลลัพธที่ได (Output) คือ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่ผาน

การประมวลผลดวยวิธีการตางๆ ใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกัน สามารถนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจได 
 2.1.3  ชนิดของระบบสารสนเทศ 

(1) ระบบประมวลผลรายการ (TPS: Transaction Processing Systems) บางครั้งเรียกวา 
ระบบประมวลผลขอมูล (DP: Data Processing Systems) เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการ
ขอมูลเบื้องตน เปนการประมวลผลขอมูลที่เปนการดําเนินงานประจําวันภายในองคกร ปจจุบันระบบ
ประมวลรายการมักนิยมใชกบัการประมวลผลแบบออนไลน (On-line Processing) คือ ขอมูลตางๆ 
จะถูกประมวลผลทันทีที่เขาสูระบบ นิยมใชกับงานธุรกิจประจําวัน โดยระบบประมวลผลรายการ
เปนตัวเชื่อมระหวางองคกรกับสิ่งแวดลอม และเปนตัวหลักที่เก็บขอมูลไวกอนทีจ่ะสงผลไปยังระดับ
อ่ืนๆ 
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(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: Management Information Systems) เปน
ระบบที่ชวยในการจัดทํารายงานเพื่อใหผูบริหารระดับตางๆ ใชในการควบคุมปฏิบัติงาน ผูบริหาร
สามารถใชสารสนเทศที่ไดจดัการกับปญหาแบบโครงสราง เชน ใชในการวิเคราะหความผิดพลาด 
ความกาวหนา หรือขอบกพรองในการทาํงาน รายงานสวนใหญจะอยูในรูปของรายงานสรุป (Summary 
Report) จากการปฏิบัติงานประจํา เปนงานที่ไดรับการสงตอจากงาน TPS ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS) จะอยูในระดบักลางขององคกร คือ เปนระดับของการจัดการ ทั้งทางดานการจดัการ
ขาย การควบคุมกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ของระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้ผูบริหารยงัใชสารสนเทศที่
ไดจาก TPS มาวิเคราะหหาความผิดพลาดหรือหาความกาวหนาในการทํางาน โดยอาจใชขอมูลทาง
สถิติเปรียบเทียบผลที่ไดจากการปฏิบัติจริงกับคาประมาณ ที่วางแผนไว แลวจึงสงตอไปยังผูบริหาร
ระดับสูง เพือ่ผูบริหารระดับสูงจะไดนําสารสนเทศที่ไดไปใชในการกําหนดนโยบาย หรือวางแผน
ระบบงานตอไป 

(3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS: Decision Support System) เปนระบบที่เปน
การทํางานแบบกึ่งโครงสราง มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีเอกลักษณเฉพาะตวั ทําหนาที่ในการ
อํานวยความสะดวกในการจดัรูปแบบขอมลูการนํามาใชและการรายงานขอมูลเพื่อที่จะใชประโยชน
ในการตัดสนิใจของผูบริหารระดับตางๆ  

(4) ระบบสารสนเทศสํานักงาน (OIS: Office Information Systems) เปนระบบการ
จัดการสารสนเทศในสํานกังานโดยใชอุปกรณตางๆ ในสาํนักงาน เชน อุปกรณทางดานคอมพิวเตอร 
ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณ 
โมเด็ม (Modem) โทรศัพท เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เปนตน เพื่อใชเกี่ยวกับงานประมวลผลคํา 
งานพิมพตั้งโตะ งานสงขาวสารขอมูล และอื่นๆ เปนระบบเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร การติดตอ
ประสานงานโดยเกี่ยวของกบั TPS และ MIS เพื่อนาํขอมูลมาใชประโยชนในงานบริหารในสํานกังาน
เพื่อเปนประโยชนในการทํางาน 

(5) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (EIS: Executive Information System) เปน
ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ ทักษะ และความ 
สามารถในการเขาถึงสารสนเทศสําหรับผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารเปนกลุมบุคคลที่ตองการขอมูลที่
มีลักษณะเฉพาะ ระบบจะสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning Support) โดยเชื่อมโยง
กับสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร 
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 2.1.4  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 
ครรชิต มาลัยวงศ (2536) กลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศวาหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ

การนําระบบคอมพวิเตอร ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และความรูอ่ืนทีเ่กีย่วของมาประยกุตใหเปนประโยชน
ทางดานการจดัการองคการ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือราคาแพง และสวนมากไมอาจนํามาใชไดทันที 
ตองพัฒนาความรูความเขาใจใหผูใช จึงจะใชไดถูกตองและมีประสิทธิผล ตองมีการเปลี่ยนแปลง
แกไขการดําเนินงานประจําที่คุ นเคยมาเปนเวลานาน หรือแมแตอาจจะตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
ความคิด และวัฒนธรรมองคกรดวย ดังนั้นการนําเทคโนโลยีมาใชจึงเปนเรื่องใหญ และตอง
เตรียมการโดยรอบคอบ บางองคกรยังขาดองคประกอบในการเตรียมคน เตรียมความคิดและเตรียม
กระบวนการทํางานใหสอดคลองกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สําคัญที่นาจะมีบทบาทมากตอการพัฒนา คือ 

1) เทคโนโลยีสํานักงานอัตโนมัติ 
2) เทคโนโลยีฐานขอมูล 
3) เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
4) เทคโนโลยีระบบเครือขาย 

 

ชัยยศ สันตวิงศ และพัฒนนิทร ศุขโรจน (2529: 9-10) กลาวถึงความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศวาหมายถึง เทคโนโลยีที่ชวยในการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบ จัดหมวดหมู 
เรียงลําดับ สรุป คํานวณ จัดเก็บ คนคืน จัดทําสําเนา เผยแพร กระจาย และสื่อสารขอมูล ทําใหขอมลู
กลายเปนสารสนเทศที่ดี มีความถูกตอง ตรงตอความตองการและเกดิคุณคาตอผูใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบดวย 

(1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซ่ึงประกอบดวย 
1.1) ฮารดแวร (Hardware)  สวนประกอบอิเล็กทรอนิกสทางกายภาพของคอมพิวเตอร 

เชน เครื่องพิมพ โมเด็ม เมาส มอนิเตอร แปนพิมพ สแกนเนอร สวนประกอบที่สัมผัสได เปนตน 
1.2)  ซอฟตแวร (Software) คือ ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใชส่ังงานใหคอมพวิเตอร

ทํางานตามลําดับขั้นตอนการทํางานที่เขียนขึ้นดวยภาษาของคอมพิวเตอร คําสั่งเหลานี้เรียงกันเปน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

(2) เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลหรือโทรคมนาคม เทคโนโลยีเครือขาย 
อยางไรก็ดี ในบางแหงจะรวมเอาองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปน

องคประกอบอยางที่สาม คือ เทคโนโลยีส่ือประสม (Multimedia) เปนเทคโนโลยทีี่เกี่ยวของกับการ
ทํางานของขอมูล ซ่ึงขอมูลมีหลายรูปแบบ เชน ขอมูลอักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เปนตน 
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2.1.5 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
โอภาส เอี่ยมสิริวงษ (2546) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศวา การพัฒนา

ระบบงานสารสนเทศ โดยทัว่ไปจะดําเนินตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวในขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle (SDLC)) ซ่ึงเปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ในแตละขั้นตอน 
ตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งสําเรจ็ โดยประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังนี ้

1) กําหนดขอบเขตปญหา (Problem Definition) เปนขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตของ
ปญหา สาเหตุของปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบนั การกําหนดความตองการ การรวบรวม
ขอมูลเพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนดใหชัดเจน 

2) การวิเคราะห (Analysis) เปนขั้นตอนของการวิเคราะหการดําเนินงานโดยนํา Requirement 
ที่ไดจากขัน้ตอนแรกมาวิเคราะหเพื่อทําการพัฒนาเปนแบบจําลอง logical 

3) การออกแบบ (Design) เปนขั้นตอนของนาํผลลัพธจากการวเิคราะหทาง logical มาพฒันา
เปน Physical Model ใหสอดคลองกัน 

4) การพัฒนา (Development) เปนขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมดวยการสรางชุดคําสั่ง
หรือเขียนโปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน 

5) การทดสอบ (Testing) เปนขั้นตอนของการทดสอบระบบกอนที่จะนําไปปฏิบัติการใช
งานจริง 

6) ขั้นตอนการติดตั้ง (Implementation) เปนขั้นตอนในการติดตั้งระบบเพื่อใชงานจริง 
7) การดูแลบํารุงรักษา (Maintenance) เปนขั้นตอนของการปรับปรุงแกไขหลังจากที่ไดมี

การติดตั้งและใชงานแลว 
 

2.2  ระบบฐานขอมูล (Database System) 
   โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2546) ใหคําจํากัดความของคําวาระบบฐานขอมูลเปนแหลงหรือศูนย
รวมของขอมูลที่มีความสัมพันธ มีกระบวนการจัดหมวดหมูของขอมูลที่มีแบบแผน และถูกจัดเก็บไว
อยางเปนระบบภายในฐานขอมูลชุดเดียวกัน โดยผูใชสามารถใชขอมูลมูลสวนกลางนี้เพื่อไป
ประมวลผลรวมกันได และสนับสนุนการใชฐานขอมูลรวมกันทําใหไมเกิดความซ้ําซอนในขอมูล
ดังเชนระบบแฟมขอมูล 

 

  สรรคใจ กล่ินดาว (2542: 43) ระบบฐานขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลที่ไมซํ้าซอนและ
สามารถใชรวมกันได หรือฐานขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลที่มีสหสัมพันธ โดยมคีวามซ้ําซอนกัน
นอยที่สุด เพื่อนําไปใชในงานตางๆ ได หรือฐานขอมูล คือ โครงสรางการจัดเกบ็ขอมูลที่ประกอบดวย 
เอนทิตี (Entity) หลายตวัซ่ึงเอนทิตีเหลานีจ้ะตองมีความสัมพันธกัน 
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วุฒิพงศ พงศสุวรรณ และวลัยพร จรนิเทศ (2543: 8-11) กลาววา องคประกอบทีสํ่าคัญของ
ระบบฐานขอมูลมี 4 ประการ คือ 

(1) ขอมูล (Data) ขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนมากในระบบฐานขอมูล ในความเปนจริงนั้นทางกายภาพ 
(Physical) จะเปนการมองแบบตัวเลขดิจิตลั หรือ เลข 0 กับ 1 เปนหลัก และการเก็บขอมูลทาง
กายภาพจะใชการอางอิง กับพิกัดบนดิสก เปนหลัก ซ่ึงยากในการบรหิาร และการแกไขขอมลูเชน 
การเพิ่มขอมูลแทรกลงไป หรือการลบขอมูล จะตองใชการเขียนโปรแกรมจํานวนมาก ดังนัน้ การนํา
ระบบจัดการฐานขอมูล ซ่ึงจะทําใหเรามองเห็นภาพของขอมูลอยูในลักษณะของมุมมองตรรกกะซึง่
งายในความเขาใจมากกวานัน้ 

(2) ฮารดแวร (Hardware) หนวยเก็บความจําสํารอง (Secondary Storage) เปนที่เกบ็ขอมูล
โดยปกติอยูในรูปของจานแมเหล็ก และหัวอานที่สามารถอานขอมูลควรมีความเร็วในการอานสูงนอกจาก 
นั้นตองมีอุปกรณพเิศษ เชน การดควบคมุตัวขับดิสกเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทาํงานของซอฟทแวร 
เพื่อใหดําเนนิการตามที่ตองการได หนวยประมวลผล (Processor) และหนวยความจาํหลัก (Memory) 
เปนตวัชวยในการทาํงานของซอฟทแวร เพือ่ใหดําเนนิการตามที่ตองการได อุปกรณอ่ืนๆ เชน อุปกรณ
การเขารหัส อุปกรณการเชือ่มตอในระบบสื่อสารเพื่อชวยใหงานมีความปลอดภัย และความสามารถ
ในการทํางานจากระยะไกลได 

(3) ซอฟตแวร (Software) เปนโปรแกรมที่ใชในการจัดการระบบฐานขอมูล หรือ DBMS 
(Database Management System) ซ่ึงเปนการดําเนนิการทีท่ําใหผูใชสามารถเรยีกดูขอมลูไดโดยไมตอง
คํานึงถึงลักษณะทางกายภาพที่เก็บอยูจริงบนจานแมเหล็กที่เก็บอยูจริง นอกจากนัน้ยงัดําเนนิการจดัสรร
ทรัพยากรขอมลู และแกไขปญหาการเกดิล็อคคาง (Dead Lock) ตลอดจนเปนตวักลางในการดําเนนิการ
เชื่อมระหวางผูใชระบบฐานขอมูลกับขอมูลดวยชุดคําสั่ง หรือภาษา SQL (Structured Query Language) 

(4) ผูใชระบบฐานขอมูล (User) ผูใชระบบจะสามารถแบงไดเปนระดบัตางๆ ดังนี ้
1) โปรแกรมเมอร (Programmer) เปนผูเขียนโปรแกรมพฒันาระบบงานโดยใชภาษา 

โปรแกรมตางๆ 
2) ผูใชบริการระบบ (End users) เปนบุคคลที่ดําเนินการโตตอบกับระบบฐานขอมูล 

ในลักษณะของการ On-Line ผูใชบริการระบบนั้น 
3) ผูปฏิบัติการระบบ (Database Operator) เปนผูที่ดําเนนิการปฏบิัติงานที่เกีย่วเนื่อง

กับการดําเนินการใหบริการฐานขอมูล เชน ประมวลผลขอมูลหรือโปรแกรม
ตรวจสอบการเขาถึงขอมูลวาดําเนินการตามปกติหรือไม 
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4) ผูบริหารระบบฐานขอมูล (Database Administrator หรือ DBA) เปนผูบริหาร
ระบบจัดการฐานขอมูล ทําหนาที่จดัตั้ง รวบรวมขอมูล จัดสรรขอมูล และสิทธิ
ตางๆตลอดจนเวลาและมุมมอง (View) ของผูที่เกี่ยวของ ทําหนาที่เสมือนเปน
นายทะเบียนของระบบนั่นเอง นอกจากนัน้บุคคลนี้ยังทาํหนาที่เปนผูรับผิดชอบ
โดยตรงตอระบบฐานขอมูลองคกร 

 

 ชัยยศ สันติวงศ และพัฒนินทร ศุขโรจน (2529: 9-10) กลาวถึงความสําคัญของระบบ
ฐานขอมูล ดังนี้ 

(1) จัดเก็บและบันทึกขอมูล (Data Storage) 
(2) ลดความซ้ําซอนของขอมูล (Reduce Data Redundancy) 
(3) สามารถใชขอมูลรวมกันได (Data Concurrency) 
(4) ลดความขัดแยงหรือแตกตางกันของขอมูล (Reduce Data Inconsistency) 
(5) ปองกันการแกไขขอมูลตางๆ (Protect Data Editing) 
(6) ความถูกตองของขอมูลมีมากขึ้น (Data Accuracy) 
(7) สะดวกในการสืบคนขอมูล (Data Retrieval or Query) 
(8) ปองกันการสญูหายของขอมูล หรือฐานขอมูลถูกทําลาย (Data Security) 
(9) เกิดการประยกุตใชระบบสารสนเทศ (Apply Information System) 

  

2.3  ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Manage System: DBMS) 
Kenneth C.Laudon and Jane P.Laudon (2000) ใหความหมายของระบบจัดการฐานขอมูล วา

หมายถึง ซอฟตแวรที่ทําหนาที่ในการดูแลการสรางและเรียกใชฐานขอมูล ชวยในการเก็บบันทึก คนหา
ขอมูลตางๆ ไดสะดวก และปองกันตัวขอมูลใหอยูในสภาพสมบูรณ รวมทั้งเปนซอฟตแวรส่ือกลาง
ระหวางโปรแกรมประยุกตตางๆ กับฐานขอมูล 

สวนประกอบของระบบจัดการฐานขอมูล ประกอบดวยสวนที่สําคัญ 3 สวน คือ 
(1) ภาษานยิามขอมูล (Data Definition Language: DDL)  จะบอกวา DBMS แตละ

สวนประกอบดวยสวนยอยของขอมูล (Data Element) อะไรบาง  ในฐานขอมูล DBMS 
จะประกอบดวยคําสั่งทีใ่ชในการกําหนดโครงสรางขอมูลวามีคอลัมนอะไร แตละคอลมัน
เก็บขอมูลประเภทใด กอนทีข่อมูลของ Data Element จะถูกแปลงใหเปนแบบฟอรมที่
ตองการของโปรแกรมประยกุต 
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(2) ภาษาจดัการขอมูล (Data Manipulation Language: DML) ไดแก ภาษาเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การจัดการฐานขอมูล ซ่ึงใชโดยผูใช (End Users) และโปรแกรมเมอรในการดําเนินการ
เกี่ยวกับขอมูลในฐานขอมูล (manipulate data in the database) เชน การจัดเก็บขอมูล 
การคนหาขอมูล การเรียกใชขอมูล เปนตน ภาษาที่นยิมใชในปจจุบัน ไดแก ภาษา SQL 
(Structure Query Language) ซ่ึงใชกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) 

(3) พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary: DD) เปนเสมอืนพจนานุกรมของระบบ DBMS คือ 
เปนแฟมขอมลูที่จัดเก็บคําจาํกัดความของ Data Element ตางๆ และลักษณะของขอมูลที่
เก็บในระบบ DBMS เพื่อประโยชนในการบํารุงรักษาฐานขอมูล เชน การเพิ่มหรือลบ 
Data Element หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบฐานขอมูล โดย Data Dictionary จะ
มีการกําหนดชือ่ของสิ่งตางๆ (Entity) ช่ือของ Field  ช่ือของโปรแกรมทีใ่ชรายละเอยีดของ
ขอมูล ผูมีสิทธิ์ใชและผูที่รับผิดชอบ 

 

ระบบจัดการฐานขอมูล เปนโปรแกรมที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใช 
(User) กับฐานขอมูลเพื่อจัดการและควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอน และความสัมพันธระหวาง
ขอมูลตางๆ ภายในฐานขอมูล ซ่ึงตางจากระบบแฟมขอมูลที่หนาที่เหลานี้จะเปนหนาที่ของ
โปรแกรมเมอร ในการติดตอกับขอมูลในฐานขอมูลไมวาจะดวยการใชคําสั่งในกลุมคําสั่ง DML, DDL 
หรือโปรแกรมตางๆ ทุกคําสั่งที่ใชกระทํากับขอมูลจะถูกโปรแกรม DBMS นํามาแปล (Compile) เปน
การกระทํา (Operation) ตางๆ ภายใตคําสั่งนั้นๆ เพื่อนําไปกระทํากับตัวขอมูลภายในฐานขอมูลตอไป 
สําหรับสวนการทํางานตางๆ ภายในโปรแกรม DBMS ที่ทําหนาที่ในการแปลคําสั่งไปเปนการกระทํา
ตางๆ ที่จะกระทํากับขอมูลนั้นประกอบดวยสวนการทํางานตางๆ  ดังนี้ 

(1) Database Manager เปนสวนที่ทาํหนาที่กําหนดการกระทําตางๆ ใหกับสวน File Manager 
เพื่อไปกระทํากับขอมูลที่เกบ็อยูในฐานขอมูล (File Manager เปนสวนที่ทําหนาทีบ่ริหาร และจดัการ
กับขอมูลที่เกบ็อยูในฐานขอมูลในระดับกายภาพ) 

(2) Query Processor เปนสวนที่ทําหนาทีแ่ปลงประโยคคําสั่งของ Query Language ใหอยูใน
รูปแบบของคําสั่งที่ Database Manager  

(3) Data Manipulation Language Precompiler เปนสวนที่ทําหนาที่แปล (Compile) ประโยค
คําสั่งของกลุมคําสั่ง DML ใหอยูในรูปแบบที่สวน Application Programs Object Code จะนําไป
เขารหัสเพื่อสงตอไปยังสวนDatabase Manager ในการแปลประโยคคําสั่งของกลุมคําสั่ง DML ของ
สวน Data Manipulation Language Precompiler นี้จะตองทํางานรวมกับสวน Query Processor 
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(4) Data Definition Language Precompiler เปนสวนทีท่ําหนาที่แปล (Compile) ประโยค
คําสั่งของกลุมคําสั่ง DDL ใหอยูในรูปแบบของ Meta Data ที่เก็บอยูในสวน Data Dictionary ของ
ฐานขอมูล (Meta Dataไดแก รายละเอียดทีบ่อกถึงโครงสรางตางๆ ของขอมูล) 

(5) Application Programs Object Code เปนสวนที่ทําหนาที่แปลงคําสั่งตางๆ ของโปรแกรม 
รวมทั้งคําสั่งในกลุมคําสั่งDML ที่สงตอมาจากสวน Data Manipulation Language Procompiler ใหอยู
ในรูปของObject Code ที่จะสงตอไปให Database Manager เพื่อกระทาํกับขอมูลในฐานขอมูล 

 

ระบบจัดการฐานขอมูลสามารถกอใหเกดิความสะดวกตางๆ ดังตอไปนี ้
(1) อนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนด หรือสรางฐานขอมูลเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูลชนิด

ขอมูลรวมทั้งการอนุญาตใหขอมูลที่กําหนดขึ้นสามารถบันทึกลงในฐานขอมูลไดซ่ึงในสวนนีเ้รียกวา 
Data Definition Language (DDL) 

(2) อนุญาตใหผูใชงานสามารถทําการเพิ่ม (Insert) ปรับปรุง (Update) ลบ (Delete) และ
เรียกใช (Retrieve) ขอมูลจากฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนีเ้รียกวา Data ManipulationLanguage (DML) 

(3)  สามารถทําการควบคุมในการเขาถึงฐานขอมูล เชน 
- ความปลอดภยัของระบบ (Security system) โดยผูที่ไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลใน
ฐานขอมูล จะไมสามารถเขามาใชงานขอมลูในฐานขอมลูได 

- ความคงสภาพของระบบ (Integrity system) ทําใหเกิดความถูกตองตรงกันในการ
จัดเก็บขอมูล 

- มีระบบการควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน (Concurrency control system) กลาวคือ 
สามารถแชรขอมูลเพื่อบริการในการเขาถึงขอมูลพรอม  ๆ กัน จากผูใชงานในขณะเดียวกัน
ไดโดยไมกอใหเกิดความไมถูกตองของขอมูล 

- การกูคืนระบบ (Recovery control system) สามารถกูคืนขอมูลกลับมาไดในกรณีที่
ฮารดแวร หรือซอฟตแวรเกดิความเสียหาย 

- การเขาถึงรายการตางๆ (User accessible catalog) ผูมาใชสามารถเขาถึงรายการหรอื
รายละเอียดตางๆ ของขอมูลในฐานขอมูลได 

 

หนาที่ของระบบจัดการฐานขอมูล มีดังนี้ 
(1) ทําหนาที่แปลงคําสั่งที่ใชจัดการกับขอมูลภายในฐานขอมูล ใหอยูในรูปแบบที่ฐานขอมูล

เขาใจ 
(2) ทําหนาที่ในการนําคําสั่งตางๆ ซ่ึงไดรับการแปลแลว ไปสั่งใหฐานขอมูลทํางาน เชนการ

เรียกใชขอมูล (Retrieve) การจัดเก็บขอมูล (Update) การลบขอมูล (Delete) การเพิ่มขอมูล (Add) เปนตน 
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(3) ทําหนาที่ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับขอมูลภายในฐานขอมูล โดยจะคอย
ตรวจสอบวาคําสั่งใดที่สามารถทํางานได และคําสั่งใดที่ไมสามารถทํางานได 

(4) ทําหนาที่รักษาความสัมพันธของขอมูลภายในฐานขอมูลใหมีดวามถูกตองอยูเสมอ 
(5) ทําหนาที่เก็บรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในฐานขอมูลไวใน Data Dictionary 

ซ่ึงรายละเอียดเหลานี้จึงมักจะถูกเรียกวา "ขอมูลของขอมูล" (MetaData) 
(6) ทําหนาที่ควบคุมใหฐานขอมูลทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 

ขอดีของระบบการจัดการฐานขอมูล มีดังนี้ 
(2) ลดความยุงยากในการจัดเก็บ และการดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
(3) ลดความซับซอนของขอมูล 
(4) ลดความสับสนของขอมูลในองคกร ที่เกิดจากการเก็บขอมูลไวหลายที่แต Update ไม

ตรงกัน 
(5) เกิดความเปนอิสระของขอมูล ทําใหการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลทําไดงายและมีความ

ยืดหยุน 
(6) ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาเมื่อทําระบบไดสมบูรณแลว 
(7) สามารถควบคุมมาตรฐานของขอมูลและการจัดเก็บได 
(8) การเขาถึงขอมูลทําไดรวดเร็ว และสะดวก 

 
 


