
 
บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทมูราตะ  อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด  ผูศึกษาไดคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของโดยมี
รายละเอียดตามหัวขอท่ีกําหนดตามลําดับดังนี้ 
 
2.1 แนวความคดิเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล 

ดรุณี  มโนรัตน  (2544)  แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยในป ค.ศ. 2000  
ทรัพยากรมนษุย เปนทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในหลายประการ 

ไมวาจะเปนเงินทุน วัตถุดิบและวิธีการ เพราะถึงแมวาองคการจะมีเงินทุนมาก มีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ
ดีและราคาถูก และมีวิธีการผลิตและใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพยีงใด ถาขาดบุคลากรท่ีมีความรู  
ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับงานเขามาทําหนาท่ีเปนผูใชหรือบริหารทรัพยากรที่มี
อยู  ก็อาจสงผลใหองคการไมสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวได หรืออาจเกดิความลมเหลว
ในการดําเนินงาน 

องคการตางๆ จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายไดนอกจากจะมีพนกังานท่ีมีคุณภาพ
ท่ีดีแลวองคการตองมีการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวคิดการบริหารงานบุคคล
ในป ค.ศ. 2000 ไดพิจารณาภารกิจของงานบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้คือ  

1) การสรรหา หมายถึง การแสวงหาเพ่ือเลือกสรรใหไดคนดีท่ีมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับงาน   

2)  การพัฒนา  หมายถึง  การดําเนินงานท่ีจะสงเสริมใหพนักงานมีความรู  ความสามารถ  
ทัศนคติและประสบการณเพิม่ข้ึนในรูปแบบของการฝกอบรม  เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ในตําแหนงปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ   

3)  การรักษาพนักงาน  หมายถึง  ความพยายามท่ีจะทําใหพนกังานพงึพอใจในการทํางาน  
ดวยบรรยากาศใหพนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน   

4)  การใชประโยชน  หมายถึง  การใชคนใหไดประโยชนสูงสุดตามแนวทางในการจัด
แผนกําลังคน  การขยายขอบเขตงานหรือการปรับปรุงงาน  การตรวจสอบหรือวิจัยดานทรัพยากร
บุคคล  ท้ังนี้เพื่อจัดคนหรือใชคนใหตรงกับงาน  ใหทํางานท่ีเหมาะสมกับความรู  ความสามารถ 
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บทบาทในดานการใชประโยชน  การใชพนักงานใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนหนาท่ี
ของฝายบริหารทรัพยากรมนุษยในการวางแผนกําลังคนใหเหมาะสม เพียงพอในการทํางาน  ซ่ึงอาจ
มีการปรับลดกําลังคน  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางสม่ําเสมอ  เพื่อให
พนักงานสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในทศวรรษใหมนี้  อุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีศักยภาพสูงและสามารถพัฒนากาวสูความ
เปนเลิศในภูมิภาค ท้ังการผลิต การสงออก การลงทุนและเทคโนโลยี คือ อุตสาหกรรมรถยนต  
(คณะ กรรมาธิการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม, 2540, น.3) ซ่ึงการลดตนทุนดานแรงงานเปนความ
จําเปนอยางยิ่งของผูประกอบการ  เนื่องจากตนทุนดานแรงงานเปนตนทุนท่ีสูงท่ีสุดในองคการ โดย
องค การจะไมมีนโยบายการรับพนักงานใหมเพิ่มหรือรับในตําแหนงท่ีมีความจําเปนเทานั้น  ซ่ึง
หากหนวยงานไหนขาดบุคลากร จะพิจารณาโอนยายพนักงานในองคการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมา
ทํา งานในตําแหนงนั้น  หากมีความจําเปนตองรับพนักงานใหม  ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะสรร
หาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณการทํางาน  ซ่ึงองคการคาดหวังวาจะได
พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังความสามารถและความชํานาญในการทํางาน เพื่อไมตองเสียเวลาและ
คาใชจายในการฝกอบรม 

เนื่องจากการฝกอบรมมีความจําเปนตอองคการในการพัฒนาคุณภาพทางดานทักษะ 
ความ สามารถของพนักงานและเพ่ือผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพท้ังปริมาณและคุณภาพ  ประกอบกับ
การแขง ขันกับบริษัทอ่ืนๆ  เพื่อใหไดสวนแบงการตลาดนั้น  ตองมีการหากลยุทธใหมๆ ท่ี
เหนือกวาคูแขง  ดังนั้นองคการจึงมีนโยบายลดคาใชจายในการฝกอบรมใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป  โดยการจัดใหมีการฝกอบรมภายในองคกร  และจัดหลักสูตรท่ีเปนประโยชน
ท่ีสามารถนํามาปฏิบัติจริงได  ซ่ึงนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  ไดใหแนวคิดสงเสริมการฝกอบรมในชวง
ภาวะวิกฤตวา  ควรมีการฝกอบรมพนักงานในชวงท่ีไมมีงานเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการผลิต  
ซ่ึงท่ีผานมาคนงานไมมีเวลาสําหรับฝกอบรมเพราะตองเรงการผลิตใหทันกับตลาด  ดังนั้นในชวง
ซบเซาจึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับการฝกอบรมพนักงาน 

ในการพัฒนาของอุตสาหกรรมของไทยไปสูระดับการคาโลกในทศวรรษใหมนี้ ผู
ประกอบ การตองเตรียมความพรอมโดยขยายองคการเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใหมากข้ึน การใช
เคร่ืองจักร เทค โนโลยีในระดับสูงข้ึน  เพื่อลดตนทุนตอหนวยและสามารถแขงขันในตลาดการคา
โลกอีกท้ังมีการใชบุคลากร  และวัตถุดิบในการผลิตใหเพียงพอและเหมาะสม  ท้ังนี้หากองคการมี
บุคลากรที่ดีมีความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับงาน  ประกอบกับมีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยท่ีดี  จะทําใหการดําเนินงานบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ นินนาท ไชยธีรภิญโญ ท่ีกลาววา “คงไมมีใครปฏิเสธไดวาทรัพยากร
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บุคคลเปนสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดในอุตสาหกรรมเกี่ยวของกับสินคาท่ีมีความยุงยากและซับซอนอยาง
มาก  ดังนั้นพนักงานตองไดรับการพัฒนาโดยผานการฝกอบรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา
เทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนาใหมๆ”  นอกจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการแลว การรับรู
ในความ สามารถปฏิบัติงานของพนักงานเปนส่ิงท่ีสําคัญ  ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยตองทําการ
วิจัย ตรวจสอบและประเมินผลการทํางานของพนักงานอยู เสมอ  เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพของพนักงานใหมีคุณภาพ  เพราะหากละเลยการตรวจสอบและประเมินผลพนักงาน 
จะทําใหผลการปฏิบัติงานไมเปนท่ีนาพอใจ  เปนผลใหสินคาท่ีผลิตออกมาไมมีคุณภาพ  ซ่ึงเปนการ
สูญเสียคาใช จายโดยไมจําเปนและเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตอีกดวย 
 
2.2 ความรูและความเขาใจเก่ียวกับทักษะการทํางาน 

ทักษะการทํางาน หมายถึง ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ หรือความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีสวนประกอบสําคัญ 3 ประการ  คือ  ความรู ทักษะ และทัศนคติหรือจิตสํานึกหรือ
ลักษณะนิสัยท่ีดีและเหมาะสมในการทํางาน  โดยกลุมนายจางเห็นวาลูกจางท่ีปฏิบัติงานไดดแีละมี
ประสิทธิภาพควรมีสวนประกอบท้ัง 3 ประการ 

ทักษะการทํางานซ่ึงเกิดจากการศึกษาการฝกอบรมและการพัฒนา อันเปนการเตรียม 
การอยางเปนระบบใหกับบุคคล  นอกจากนั้นทักษะการทํางานยังเกดิจากการเรียนรูท่ีไดจากการ
ทํางาน  การเปดรับส่ือและการมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  จนสามารถปรับปรุงวิสัยสามารถของ
บุคคลเพ่ือประกอบกิจการท่ีมีมูลคาทางสังคมและทางการตลาด การรักษาและการพัฒนาทักษะการ
ทํางานข้ึนอยูกบัการฝกฝน  ซ่ึงบุคคลควรเรียนรูและฝกฝนตลอดชีวิตการทํางาน  ทักษะการทํางานมี
สวน ประกอบสําคัญ 3 ประการ  คือ 

1)    ความรู หมายถึง การมีความรูท่ีจําเปนเพื่อใหทํางานไดอยางถูกตองตามหลักวิชา 
2) ทักษะ หมายถึง การมคีวามชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมี

คุณภาพตามขอกําหนด  และปฏิบัติงานแลวเสร็จตามมาตรฐานเวลาท่ีกําหนด 
3)  ทัศนคติ หมายถึง การมีความคิดเหน็ จิตสํานึก หรือลักษณะนิสัยในการทํางานท่ีดี  

และมีความเหมาะสม เชนมีความขยัน ความซ่ือสัตยสุจริต การรูจักประหยัดวัสดุ การรูจักบํารุง 
รักษาอุปกรณ เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร และการตระหนกัถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนตน 
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2.3 ฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล 
ในปจจุบันการจัดโครงสรางขอมูลใหเปนแบบฐานขอมูลกําลังเปนท่ีนิยม เกือบทุก

หนวยงานท่ีมีการใชระบบสารสนเทศจะจัดทําขอมูลใหเปนแบบฐานขอมูล เนื่องจากปริมาณขอมูล
มีมากถาจัดขอมูลเปนแบบแฟมขอมูลจะทําใหมีแฟมขอมูลเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะทําใหเกิดขอมูลท่ี
ซํ้าซอนกันได ขอมูลท่ีซํ้าซอนนี้จะกอใหเกิดปญหามากมาย 

โครงขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (2544) ไดกําหนด
ความหมายของระบบฐานขอมูล ความสําคัญของระบบฐานขอมูล การบริหารฐานขอมูล และหนาท่ี
ของผูบริการฐานขอมูลไวดังนี้ 

 

2.3.1 ความหมายของระบบฐานขอมูล 

ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บไว โดยมีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน โดยไมไดบังคับวาขอมูลท้ังหมดนี้จะตองเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกัน หรือแยกเก็บหลายๆ 
แฟมขอมูล นั่นคือการเก็บขอมูลในฐานขอมูลนั้นเราอาจจะเก็บไวในหลายๆ แฟมขอมูล ท่ีสําคัญเรา
จะตองสรางความสัมพันธระหวางระเบียนและเรียกใชความสัมพันธระหวางระเบียนและเรียกใช
ความสัมพันธนั้นได มีการกําจัดความซํ้าซอนของขอมูลออกและเก็บแฟมขอมูลเหลานี้ไวท่ี
ศูนยกลาง เพื่อท่ีจะนําขอมูลเหลานี้มาใชรวมกัน ควบคุมดูแลรักษาเม่ือผูตองการใชงานและผูมีสิทธ์ิ
จะใชขอมูลนั้นสามารถดึงขอมูลท่ีตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจใชรวมกันผูอ่ืนได แต
บางสวนผูมีสิทธ์ิเทานั้นจังจะสามารถใชได โดยท่ัวไปองคกรตางๆ จะสรางฐานขอมูลไวเพื่อเก็บ
ขอมูลตางๆ ของตัวองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในเชิงธุรกิจ เชน ขอมูลลูกคา ขอมูลสินคา 
ขอมูลของลูกจาง และการจางงาน เปนตน การควบคุมดูแลการใชฐานขอมูลนั้น เปนเร่ืองท่ียุงยาก
กวาการใชแฟมขอมูลมาก เพราะเราจะตองตัดสินใจวาโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลควรจะเปน
เชนไร การเขียนโปรแกรมเพ่ือสรางและเรียกใชขอมูลจากโครงสรางเหลานี้ ถาโปรแกรมเหลานี้เกิด
ทํางานผิดพลาดข้ึนมา ก็จะเกิดความเสียหายตอโครงสรางของขอมูลท้ังหมดได เพื่อเห็นการลด
ภาวะการทํางานของผูใช จะไดมีสวนของฮารดแวรและโปรแกรมตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงและจัดการ
ขอมูลในฐานขอมูลนั้น เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ DBMS (Database Management 
System)  

ระบบจัดการฐานขอมูล คือ ซอฟตแวรท่ีเปรียบเสมือนส่ือกลางระหวางผูใชและ
โปรแกรมตางๆ ท่ีเกี่ยวขอกับการใชฐานขอมูล ซ่ึงมีหนาท่ีชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกมี
ประสิทธิภาพ การเขาถึงขอมูลของผูใชอาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล หรือการต้ัง
คําถามเพื่อใหขอมูลมา โดยผูใชไมจําเปนตองรับรูเกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสรางของ
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ฐานขอมูล เปรียบเสมือนเปนส่ือกลางระหวางผูใชและโปรแกรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใช
ฐานขอมูล 

 

2.3.2 ความสําคัญของระบบฐานขอมูล 

การจัดการขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูลทําใหขอมูลมีสวนดีกวาการเก็บขอมูลในรูปแบบ
แฟมขอมูลดังนี้ 

1) ลดการเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอน ขอมูลบางชุดท่ีอยูในรูปแบบแฟมขอมูลอาจมีปรากฏอยาง
หลายๆ แหง เพราะมีผูใชขอมูลชุดนี้หลายคน เม่ือใชระบบฐานขอมูลแลวจะชวยให
ความซํ้าซอนของขอมูลลดนอยลง เชน ขอมูลอยูในแฟมขอมูลของผูใชหลายคน ผูใช
แตละคนจะมีแฟมขอมูลเปนของตนเอง ระบบฐานขอมูลจะลดการซํ้าซอนของขอมูล
เหลานี้ใหมากท่ีสุด โดยจัดเก็บในฐานขอมูล ทําใหไมเปลืองเนื้อท่ีในการเก็บขอมูล
และลดความซํ้าซอนลง 

2) รักษาความถูกตองของขอมูล เนื่องจากฐานขอมูลมีเพียงฐานขอมูลเดียว ในกรณีท่ีมี
ขอมูลชุดเดียวกันปรากฏอยูหลายแหง ในฐานขอมูล ขอมูลเหลานี้จะตองตรงกัน ถามี
การแกไขขอมูลนี้ทุกๆ แหงท่ีขอมูลปรากฏอยูจะแกไขใหถูกตองตามกันหมดโดย
อัตโนมัติดวยระบบจัดการฐานขอมูล 

3) การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับฐานขอมูลระบบฐานขอมูลทําไดอยาง
สะดวก การปองกันและรักษาความปลอดภัยกับขอมูลระบบฐานขอมูลจะใหเฉพาะผูท่ี
เกี่ยวของเทานั้น จึงจะมีสิทธ์ิเขาไปใชฐานขอมูลได เรียกวามีสิทธิสวนบุคคล (Privacy) 

ซ่ึงกอใหเกิดความปลอดภัย (Security) ของขอมูลดวย ฉะนั้นผูใดจะมีสิทธ์ิท่ีจะเขาถึง
ขอมูลไดจะตองมีการกําหนดสิทธ์ิกันไวกอนและเม่ือเขาไปใชขอมูลนั้นๆ ผูใชจะเห็น
ขอมูลท่ีเก็บไวในฐานขอมูลในรูปแบบท่ีผูใชออกแบบไว 

4) สามารถใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากในระบบฐานขอมูลจะเปนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล
ทุกอยางไว ผูใชแตละคนจึงสามารถท่ีจะใชขอมูลในระบบไดทุกขอมูล ซ่ึงถาขอมูลไม
สามารถท่ีจะใชขอมูลไมไดจัดเก็บใหเปนระบบฐานขอมูลแลว ผูใชก็จะใชไดเพียง
ขอมูลของตนเองเทานั้น ถาเก็บไวในฐานขอมูลก็จะสามารถใชรวมกันได 

5) มีความเปนอิสระของขอมูล เม่ือผูใชตองการเปล่ียนแปลงขอมูลหรือนําขอมูลมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาก จะสามารถสรางขอมูลนั้นข้ึนมา
ใชใหมได โดยไมมีผลกระทบตอระบบฐานขอมูล เพราะขอมูลท่ีผูใชนํามาประยุกตใช
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ใหมนั้นจะไมกระทบตอโครงสรางท่ีแทจริงของการจัดเก็บขอมูล นั่นคือ การใชระบบ
ฐานขอมูลจะทําใหเกิดวามเปนอิสระระหวางการจัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช 

6) สามารถขยายงานไดงาย เม่ือตองการจัดเพิ่มเติมขอมูลท่ีเกี่ยวของจะสามารถเพ่ิมได
อยางงายไมซับซอน เนื่องจากมีความเปนอิสระของขอมูล จะไมมีผลกระทบตอขอมูล
เดิมท่ีมีอยู 

7) ทําใหขอมูลบูรณะกลับสูสภาพปกติไดเร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากการจัดพิมพขอมูล
ในระบบท่ีไมไดใชฐานขอมูล ผูเขียนโปรแกรมแตละคนมีแฟมขอมูลของตนเอง
เฉพาะ ฉะนั้นแตละคนจึงตางก็สรางระบบการบูรณะขอมูลใหกลับสูสภาพปกติใน
กรณีท่ีขอมูลเสียหายดวยตนเองและดวยวิธีการของตนเอง จึงขาดประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน แตเม่ือมาเปนระบบฐานขอมูลแลว การบูรณะขอมูลใหกลับคืนสูสภาพปกติ
จะมีโปรแกรมชุดเดียวท่ีดูแลท้ังระบบ ซ่ึงยอมตองมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน
เดียวกันแนนอน 

 
 

2.3.3   การบริหารฐานขอมูล  
ในระบบฐานขอมูลนอกจากจะมีระบบการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงเปนซอฟตแวรท่ีสราง

ข้ึนเพื่อจัดการกับขอมูลใหเปนระบบ จะไดนําไปเก็บรักษา เรียกใช หรือนํามาปรับปรุงใหทันสมัย
ไดงายแลว ในระบบฐานขอมูลยังตองประกอบดวยบุคคลท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลระบบฐานขอมูล 
คือผูบริหารฐานขอมูล 

เหตุผลสําคัญประการหนึ่งของการทําระบบจัดการฐานขอมูลคือ การมีศูนยกลาง
ควบคุมท้ังขอมูลและโปรแกรมท่ีเขาถึงขอมูลเหลานั้น บุคคลท่ีอํานาจหนาท่ีดูแลการควยคุมนี้ 
เรียกวา ผูบริหารฐานขอมูล หรือ DBA (Database Administrator) คือ ผูมีหนาท่ีควบคุมการ
บริหารงานของฐานขอมูลท้ังหมด 

 

2.3.4   หนาท่ีของผูบริหารฐานขอมูล 

1) กําหนดโครงสรางหรือรูปแบบของฐานขอมูล โดยทําการวิเคราะหและตัดสินใจวาจะ
รวมขอมูลไวในระบบใดบาง ควรจัดเก็บขอมูลดวยวิธีใด และใชเทคนิคใดในการ
เรียกใชขอมูล 

2) กําหนดโครงสรางของอุปกรณเก็บขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูล โดยกําหนด
โครงสรางของอุปกรณเก็บขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูล พรอมท้ังกําหนดแผนการใน
การสรางระบบขอมูลสํารองและการฟนสภาพ โดยการจัดเก็บขอมูล สํารองไวทุก
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ระบบ และจะตองเตรียมการไววาถาเกิดความผิดพลาดข้ึนแลวจะทําการฟนสภาพได
อยางไร 

3) มอบหมายขอบเขตอํานาจหนาท่ีของการเขาถึงขอมูลของผูใช โดยการประสานงานกับ
ผูใช ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือกับผูใช และตรวจตราความตองการของผูใช 

 

2.3.5   ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database management system: DBMS)  
หนาท่ีของระบบการจัดการฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลเปนซอฟตแวรท่ีทํา

หนาท่ีดังตอไปนี้  
1) ดูแลการใชงานใหกับผูใชในการติดตอกับการจัดการระบบแฟมขอมูลได ในระบบ

ฐานขอมูลนี้ขอมูลจะมีขนาดใหญ ซ่ึงจะถูกจัดเก็บไวในหนวยคามจําสํารองเม่ือผูใช
ตองการจะใชฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําหนาท่ีติดตอกับระบบ
แฟมขอมูลซ่ึงเสมือนเปนผูจัดการแฟมขอมูล (File manager) นําขอมูลจาก
หนวยความจําสํารองเขาสูหนวยความจําหลักเฉพาะสวนท่ีตองการใชงาน และทํา
หนาท่ีประสานกับตัวจัดการระบบแฟมขอมูลในการจัดเก็บ เรียกใช และแกไขขอมูล 

2) ควบคุมระบบความปลอดภัยของขอมูลโดยปองกันไมใหผูท่ีไมไดรับอนุญาตเขามา
เรียกใชหรือแกไขขอมูลในสวนปองกันเอาไว พรอมท้ังสรางฟงกชันในการจัดทํา
ขอมูลสํารอง  โดยเม่ือเกิดมีความขัดของของระบบแฟมขอมูลหรือของเคร่ือง
คอมพิวเตอรเกิดการเสียหายนั้น ฟงกชันนี้จะสามารถทําการฟนสภาพของระบบขอมูล
กลับเขาสูสภาพท่ีถูกตองสมบูรณได 

3) ควบคุมการใชขอมูลในสภาพท่ีมีผูใชพรอม ๆ กันหลายคน โดยจัดการเม่ือมีขอมูล
ผิดพลาดของขอมูลเกิดข้ึน 

 

2.3.6  องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
องคประกอบของระบบฐานขอมูลในท่ีนี้ หมายถึง โครงสรางสารสนเทศ (Information)        

ท่ีประกอบดวย Entity หลาย ๆ ตัว ซ่ึงบรรดา Entity เหลานี้จะตองมีความสัมพันธกัน 
Entity ในท่ีนี้หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยูจริง อันไดแก บุคคล สถานท่ี และส่ิงของ 
ตัวอยาง Entity ในระบบฐานขอมูลของโรงเรียนอาจไดแก อาจารย แผนกวิชา ประวัติ       

การทํางาน หรือถาเปน Entity ของบริษัทก็อาจจะไดแก พนักงานขาย ลูกคา การส่ังซ้ือ และประเภท 
สินคา เปนตน 
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สวนของขอมูลท่ีแสดงลักษณะและคุณสมบัติของ Entity เรียกวา Attribute เชน 

• Attribute ของบุคคลไดแก ช่ือ เพศ อาย ุฯลฯ 

• Attribute ของอาจารยไดแก รหัสอาจารย ช่ือ ท่ีอยู เงินเดือน ฯลฯ 

• Attribute ของประเภทสินคา ไดแก รหัสสินคา สี ราคา ฯลฯ 
ดังนั้น ถาจะเปรียบไปแลวจะเห็นวา Entity นั้นเหมือนกับแฟมขอมูล สวนAttributeนั้น

เหมือนกับเขตขอมูลนั่นเอง 
เขตขอมูล หรือ ฟลด (Field) หมายถึง ตัวอักขระ (Character) แตละตัว ถูกนํามา

ประกอบกันเปนกลุมคําท่ีมีความหมายขึ้น เชน กลุมตัวอักษรท่ีประกอบกันเปนช่ือหรือนามสกุล 
กลุมตัวเลขท่ีประกอบกันเปนรหัสประจําตัว, ราคา โดยเรียกกลุมขอมูลนี้วา เขตขอมูล เชน เขต
ขอมูลช่ือ เขตขอมูลนามสกุล เขตขอมูลระหัสประจําตัว เปนตน 

ตัวอักขระ คือขอมูลพื้นฐานท่ีเล็กท่ีสุดภายในแฟมขอมูลคือ บิท (Bit : Binary Digit) ซ่ึง
เปนหนวยขอมูลพื้นท่ีเก็บอยูในหนวยความจําภายในคอมพิวเตอร บิทนี้จะแทนดวยตัวเลข 1 ตัว 
ไดแก 1 หรือ 0 อยางใดอยางหน่ึง เรียกตัวเลข 1 หรือ 0 นี้วา เปนบิท 1 บิท ขอมูลซ่ึงไดแก ตัว
อักขระแตละตัวเชน A, B, ……Z, 0, 1, 2, ……., 9 และสัญลักษณพิเศษอ่ืน ๆ เชน $, &, +, -, *, / 
ฯลฯ เม่ือจะถูกนําไปเก็บไวในคอมพิวเตอรจะตองถูกแปลงใหอยูในรูปของบิทหลายบิทท่ีมา
ประกอบกัน โดยตัวอักขระ 1 ตัวจะแทนดวยบิท 7 หรือ 8 บิท ตัวอักขระแตละตัวจะเรียกไดอีกอยาง
วา ไบท (Byte) ตัวอยางเชน ตัวอักขระ A เม่ือเก็บอยูในคอมพิวเตอรจะเก็บเปน 1000001 ตัวอักขระ 
B จะเก็บเปน 100010 เปนตน 

เม่ือนําขอมูลในหลายเขตขอมูลหรือฟลดมารวมกันซ่ึงมีลักษณะเปนแถว ๆ จะเรียกวา 
ระเบียนหรือเรคคอรด (Record) ระเบียนแตละระเบียนของขอมูลชนิดเดียวกัน จะสามารถนํามา
รวมกันเปนแฟมขอมูลหรือไฟล (File) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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เขตขอมูล (4) 
 

 
 
 

รหัส
อาจารย 

ช่ือ ท่ีอยู เงินเดือน 

1-350 นาวิน กรุงเทพฯ 9,500 
1-361 สุชาดา ยโสธร 8,500 
2-372 สมศักดิ ์ เชียงใหม 10,000 
2-390 มยุรี ตรัง 7,200 
3-452 นิรมล กรุงเทพฯ 8,900 

 
รูป 2.1 แสดงรายละเอียดของแฟมขอมูล 

ถานําแฟมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน ซ่ึงแตละแฟมขอมูลจะประกอบดวยเขตขอมูลมา
รวมกันนั้นเรียกวา ฐานขอมูล 

รูป 2.2 แสดงความสัมพันธของตาราง 

แฟม 
ขอมูล 

(1) 

ระเบียน (5) 

เขตขอมูล 
รหัส 
1-350 
1-361 
1-372 
1-390 

เขตขอมูล 
ช่ือ 

นาวิน 
สุชาดา 
สมศักดิ ์
มยุรี 

เขตขอมูล 
ท่ีอยู 

กรุงเทพฯ 
ยโสธร 
เชียงใหม 
ตรัง 

ระเบียน 

เขตขอมูล 
รหัส 
1-350 
1-361 
1-372 
1-390 

เขตขอมูล 
ตําแหนง 

ครู 
ครู 

ครูใหญ 
ครู 

เขตขอมูล 
เงินเดือน 

9,500 
8,500 
10,000 
7,200 

 ระเบียน 

แฟมขอมูล 

แฟมขอมูล 

ฐานขอมูล 
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ฉะนั้นอาจจะกลาวไดวา ถานําแฟมขอมูลหลายแฟมขอมูลมารวมกันก็จะกลายเปน
ฐานขอมูลได แตฐานขอมูลท่ีสมบูรณจะตองมีการเก็บคําอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางของฐานขอมูลท่ี
เรียกวาพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาเมตาดาตา (Meta Data) 

พจนานุกรมขอมูล หมายถึง สวนท่ีมีหนาท่ีอธิบายลักษณะของขอมูลท่ีเก็บอยูใน
ฐานขอมูล รวมท้ังความสัมพันธของขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (Database Management System หรือ DBMS) ถามีหลายตัวจะมีการ
รวมพจนานุกรมขอมูลเปนสวนหนึ่งของ DBMS ดวย ซ่ึงพจนานุกรมขอมูลนี้จะเปนองคประกอบ          
ทางซอฟตแวร ทําหนาท่ีเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลภายในฐานขอมูล เชน โครงสรางของ             
แตละตาราง ใครเปนผูสราง สรางเม่ือใด และแตละตารางประกอบดวยเขตขอมูลใดบาง คุณลักษณะ
ของแตละเขตขอมูลเปนอยางไร มีการเรียกใชอยูในโปรแกรมประยุกตใดบาง และมีตารางใดท่ีมี             
ความสัมพันธกันบาง มีเขตขอมูลใดเปนคียบาง เปนตน 

พจนานุกรมขอมูลยังมีสวนท่ีทําหนาท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

• ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล และความคงสภาพของขอมูล (Data 
Security and Data Integrity)  

• ควบคุมเกี่ยวกับการใชงานฐานขอมูลพรอมกัน (Concurrency Control) 
ถาเปรียบเทียบฐานขอมูลเหมือนกับหองสมุดของโรงเรียนท่ีมีการเก็บหนังสือเลมตาง ๆ 

หนังสือเหลานั้นจะเปรียบเสมือนกับขอมูลท่ีเก็บอยูภายในฐานขอมูล และในหองสมุดจะตองมีการ   
ทําบัญชีรายช่ือหนังสือตาง ๆ เก็บไว เพื่อใชบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือแตละเลมวาใครเปนผู
แตงเก็บอยูท่ีใดในหองสมุด บัญชีรายช่ือหนังสือนี้จะเปรียบไดกับพจนานุกรมขอมูล เชน ระหวาง
ระเบียนของแตละแฟมขอมูล  จะมีพจนานุกรมขอมูลซ่ึงถูกเก็บและจะถูกเรียกใชงานในระหวางท่ีมี             
การประมวลผลฐานขอมูลและขอมูลท่ีมีอยูในฐานขอมูลจะตองมีความสัมพันธกันดวย 

 
2.3.7 ประโยชนจากการประมวลผลดวยฐานขอมูล 

การประมวลผลดวยระบบฐานขอมูล มีประโยชนดังนี้ 
1)  ลดความซํ้าซอนของขอมูลในกรณีท่ีมีขอมูลชนิดเดียวกันถูกเก็บไวหลายๆแหง 
หรือท่ีเรียกวาความซํ้าซอนการนําขอมูลท้ังหมดมาเก็บไวท่ีเดียวกันในฐานขอมูล จึงถือ
วาเปนการ “ลด” ความซํ้าซอนลงไปไดท้ังนี้มิใชหมายความวาใหขจัดขอมูลออกไป
เพื่อใหเหลือนอยลง 
2)  สามารถหลีกเล่ียงความขัดแยงของขอมูลไดในระดับหนึ่งเนื่องจากบางคร้ังจะตอง
มีการแกไขขอมูลจึงอาจจะกอใหเกิดปญหาในการแกไขคือเม่ือเราแกไขขอมูลท่ี
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เหมือนกันแตแกไขไมหมดหรือแกไขไมครบทุกขอมูลท่ีมีอยูในแตละแหงจึงทําให
ขอมูลชุดเดียวกันอาจมีคาในแตละแหงไมตรงกันดังนั้นถาการใชระบบฐานขอมูลทํา
ใหเราสามารถลดความซํ้าซอนลงไปได ซ่ึงถาใชระบบฐานขอมูลเม่ือเกิดการแกไข
ขอมูลข้ึนเม่ือใดก็จะตองแกใหเหมือนกันครบทุกแหง 
3)  สามารถใชขอมูลรวมกันไดการใชขอมูลรวมกันไดนี้ไมไดจํากัดอยู เฉพาะ
โปรแกรมท่ีใชขอมูลอยูในปจจุบันเทานั้นแตโปรแกรมประยุกตท่ีมีการพัฒนาข้ึนมา
ใหม ก็สามารถท่ีจะใชขอมูลท่ีมีอยูไดเลยโดยไมจําเปนตองเพ่ิมเติมขอมูลเขาไปใน
ระบบอีก 
4)  สามารถควบคุมความเปนมาตรฐานได เม่ือมีการนําขอมูลมาเก็บรวบรวมกันไวใน        
ฐานขอมูลเชนนี้ทําใหผูท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลการใชระบบฐานขอมูลสามารถกําหนด
มาตรฐานของขอมูลข้ึนมาไดทําใหการบริหารหรือแลกเปล่ียนขอมูลระหวางระบบ
เปนไปอยางสะดวกและถูกตอง 
5)  สามารถจัดหาระบบความปลอดภัยท่ีรัดกุมไดระบบฐานขอมูลสามารถที่จะ
กําหนดสิทธิการใชใหแกผูใชคนใดๆก็ไดตามความเหมาะสมและผูใชแตละคนก็
อาจจะใชขอมูลไดในระดับท่ีตางกันหรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือผูใชแตละคนจะมอง
ฐานขอมูลดวยวิวท่ีตองการจึงทําใหมีความปลอดภัยในการใชขอมูลรวมกัน 
6)  สามารถควบคุมความคงสภาพของขอมูลไดโดยมีการกําหนดคาตางๆหรือจํากัด
ชวงของขอมูลไวเพื่อปองกันการพิมพขอมูลผิดพลาดเชนกําหนดชวงของขอมูลในการ
กรอกหมายเลขโทรศัพทไว 7 ตัว เม่ือพิมพครบ 7 ตัวแลว ก็กําหนดใหเล่ือนไปขอมูล
ถัดไป ฉะนั้นถาพิมพไมครบโปรแกรมก็จะไมเล่ือนใหหรือพิมพเกิน 7 ตัวก็ไมได 
7)  สามารถสรางสมดุลในความขัดแยงของความตองการไดการที่ผูใชท้ังหมดของ
องคกรใชขอมูลจากฐานขอมูลรวมกันทําใหทราบถึงความตองการและความสําคัญของ
ผูใชงานท้ังหมดจึงสามารถกําหนดโครงสรางของฐานขอมูลเพื่อใหบริการท่ีดีท่ีสุดได
เชนเลือกเก็บขอมูลท่ีจะตองใชบอยๆไวในส่ือขอมูลท่ีมีความเร็วเปนพิเศษเปนตนเปน
การสรางสมดุลของความตองการไมใหเกิดความขัดแยงในหมูผูใชเพราะการออบแบบ
นั้นกระทําบนแนวทางท่ีมุงจะใหประโยชนสวนรวม ดีท่ีสุดแลว 
8)  เกิดความเปนอิสระของขอมูลโปรแกรมประยุกต ท่ี เ ขียนข้ึนจะไม ข้ึนกับ
โครงสรางของตารางท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากโครงสรางของตารางตางๆ และ
ตัวขอมูลในแตละตารางจะถูกเก็บอยูในฐานขอมูลท้ังหมดโปรแกรมประยุกตไม
จําเปนตองเก็บโครงสรางของตารางท่ีจะใชไว ซ่ึงตางกับระบบการประมวลผล
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แฟมขอมูล ดังนั้นการเปล่ียนแปลงโครงสรางของตารางเชนการเปล่ียนแปลงขนาด
ของเขตขอมูลในตารางใดภายในฐานขอมูล ก็ไมจําเปนตองไปทําการแกไขโปรแกรม
ประยุกตท่ีมีการเรียกใชเขตขอมูลนั้น 

 

2.3.8 ความสัมพันธและรูปแบบฐานขอมูล 
ความสัมพันธ (Relationship) 
ฐานขอมูลท่ีใชในงานหนึ่ง ๆ นั้น ปกติมักจะประกอบดวยแฟมขอมูลหลายแฟม แตละ

แฟมเก็บขอมูลแตกตางกันออกไป ฉะนั้นจึงตองมีการกําหนดความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ท่ี
ตองการเก็บ    ซ่ึงความสัมพันธนี้อาจจําแนกไดเปน 3 ชนิด คือ 

•   ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-One Relationship) 

• ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) 

• ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to-Many Relationship) 
 
ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
เปนลักษณะความสัมพันธท่ีมีระเบียนเพียง 1 ระเบียนใน Entity A ท่ีมีความสัมพนัธกบั

ระเบียนเพียง 1 ระเบียนใน Entity B และในทางกลับกัน ระเบียนเพียง 1 ระเบียนใน Entity B จะมี
ความสัมพันธกับระเบียนเพียง 1 ระเบียนใน Entity A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูป 2.3 แสดงความสัมพันธในลักษณะหน่ึงตอหนึ่ง 
 

a1 

a2 

a3 

a4 

b1 

b2 

b3 

b4 

b5 

A B 
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    สมาชิก              การยืมหนังสือ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูป 2.4 อธิบายความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่งดวยตารางความสัมพันธ 
  

จากตัวอยาง ความสัมพันธดังกลาว หมายถึง สมาชิกแตละคน สามารถท่ีจะยืมหนังสือ       
ไดเพียงคนละ 1 เลมเทานั้น และหนังสือเลมดังกลาวก็ไมสามารถใหใครยืมไดอีก เพราะมีเพียง       
เลมเดียว   ในท่ีนี้จะสังเกตไววาท้ัง 2 Entity จะมีคียหรือขอมูลหลักคือ รหัสสมาชิก 
 

ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม 
เปนลักษณะความสัมพันธท่ีระเบียนหน่ึงระเบียนใน Entity A มีความสัมพันธกับ

ระเบียนหลายระเบียนใน Entity B และในทางกลับกันหลายระเบียนใน Entity B จะมีความสัมพันธ
กับระเบียนเพียงหนึ่งระเบียนใน Entity A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูป 2.5 แสดงความสัมพันธในลักษณะหน่ึงตอกลุม 

รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิก แผนก 
1540 อรนุช การขาย 
1645 กิ่งแกว เลขานุการ 
1748 ภาวนา การบัญชี 
1985 สมนึก คอมพิวเตอร 

รหัสหนังสือ รหัสสมาชิก 
LB 435 1748 
SC 593 1645 
GM 185 1540 
CO 556 2001 
SC 602 1645 

b1 

b2 

b3 

b4 

b5 

a1 

a2 

a3 

a4 

A B 
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   สมาชิก               การยืมหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
รูป 2.6 อธิบายความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุมดวยตารางความสัมพันธ 

 

จากตัวอยาง สมาชิกท่ีมีรหัสสมาชิก 1540 สามารถยืมหนังสือได 2 เลม คือ รหัสหนังสือ     
LB 435 และ SC 593 แตหนังสือท้ัง 2 เลม จะถูกยืมดวยสมาชิกไดเพียงคนเดียว 
 

ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม 
เปนความสัมพันธท่ีแตละระเบียนใน Entity A จะมีความสัมพันธกับระเบียนหลาย

ระเบียนใน Entity B และในทางกลับกันแตละระเบียนใน Entity B จะมีความสัมพันธกับระเบียนท่ี
อยูใน Entity A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูป 2.7 แสดงความสัมพันธในลักษณะกลุมตอกลุม 

รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิก แผนก 
1540 อรนุช การขาย 
1645 กิ่งแกว เลขานุการ 
1748 ภาวนา การบัญชี 
1985 สมนึก คอมพิวเตอร 

รหัสหนังสือ รหัสสมาชิก 
LB 435 1748 

SC 593 1645 

GM 185 1540 

CO 556 2001 

SC 602 1645 

b1 

b2 

b3 

b4 

b5 

a1 

a2 

a3 

a4 

A B 
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       วิชา          นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 รูป 2.8 อธิบายความสัมพันธแบบกลุมตอกลุมดวยตารางความสัมพันธ 
  

 จากตัวอยาง ในแตละรายวิชา จะสามารถมีนักศึกษาเรียนไดมากกวา 1 คน และ
ในทาง     กลับกันนักศึกษาแตละคนก็สามารถเลือกเรียนวิชาไดมากกวาหนึ่งรายวิชา 

 
รูปแบบของฐานขอมูล 

โครงสรางของขอมูลโดยท่ัวไปจะมี 3 แบบดวยกัน คือ 

• ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Database) 

• ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) 

• ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational Database) 
 

ฐานขอมูลแบบลําดับขั้น 
ลักษณะของโครงสรางของฐานขอมูลแบบลําดับข้ันนี้ จะมีลักษณะคลายตนไมท่ีคว่ํา

หัวลงจึงอาจเรียกโครงสรางขอมูลแบบนี้ไดอีกแบบวาเปน โครงสรางแบบตนไม (Tree Structure) 
โดยจะมีระเบียนท่ีอยูแถวบนซ่ึงจะเรียกวาเปน ระเบียนพอแม (Parent Record) ระเบียนในแถวถัด
ลงมาจะเรียกวาระเบียนลูก (Child Record)   ซ่ึงระเบียนพอแมจะสามารถมีระเบียนลูกได     
มากกวาหนึ่งระเบียน แตระเบียนลูกแตละระเบียนจะมีพอแมเพียงหนึ่งระเบียนเทานั้น 

 
 
 
 

 

ช่ือวิชา 
การประมวลผลอิเล็คทรอนิคส 

โปรแกรมควบคุมเคร่ือง 
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

โครงสรางขอมูล 

รหัสนักศึกษา 
40-3115 
40-3116 
40-3217 
40-3117 
40-3220 
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ระเบียนพนักงานขาย  
 
 
 

 
ระเบียนลูกคา 
 
 
 
 

ระเบียนสินคา 
 

  
รูป 2.9 แสดงโครงสรางฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน 

 

จากตัวขางตนจะเห็นวา ลูกคาแตละคนจะไมสามารถไดรับบริการจากพนักงานขายมาก
วาหนึ่งคนได เนื่องจากลูกคาแตละคนถือวาเปนระเบียนลูก และพนักงานขายจะถือวาเปนระเบียน
พอแมของลูกคา สินคาแตละชนิดก็จะถูกซ้ือโดยลูกคาเพียงคนเดียวเทานั้น เนื่องจากสินคาแตละ
ชนิด จะเปนระเบียนลูกของระเบียนลูกคา เปนตน 
 

ฐานขอมูลแบบเครือขาย  
ขอมูลภายในฐานขอมูลแบบนี้สามารถมีความสัมพันธกันแบบใดก็ได เชน อาจเปน

แบบหนึ่งตอหนึ่ง หนึ่งตอกลุม ตัวอยางของฐานขอมูลแบบนี้ เชน การส่ังซ้ือสินคาจากรานผูผลิต
สินคา และการนําสินคาไปเก็บในคลังสินคา ซ่ึงจะแสดงความสัมพันธระหวางระเบียนรานผูผลิต
สินคาและระเบียนสินคา และความสัมพันธระหวางระเบียนสินคาและระเบียนท่ีเก็บสินคาไดโดย
การใชลูกศรเช่ือมโยงเชนกัน ดังรูป 2.10 

 
 
 
 
 

 
 

รหัสพนักงานขาย ช่ือพนักงานขาย 

รหัสลูกคา ช่ือลูกคา 

รหัสสินคา จํานวนสินคา 
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ระเบียนรานผูผลิตสินคา  
 

 
ระเบียนลูกคา (ท่ีซ้ือมาจากผูผลิต) 
 
 
 
 
 
 

ระเบียนท่ีเก็บสินคา 
 

 
 รูป 2.10 แสดงโครงสรางฐานขอมูลแบบเครือขาย 

 

ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ  
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ จะมีโครงสรางขอมูลตางจากฐานขอมูลสองแบบแรก คือ     

ขอมูลจะถูกเก็บอยูในรูปแบบของตาราง (Table) ซ่ึงภายในตารางก็จะแบงออกเปนแถว (Row) และ
คอลัมน (Column) แตละตารางจะมีจํานวนแถวไดหลายแถว และจํานวนคอลัมนไดหลายคอลัมน    
แถวแตละแถวจะสามารถเรียกไดอีกอยางวาระเบียนหรือเรคคอรด (Record)   คอลัมนแตละคอลัมน
สามารถเรียกไดอีกอยางวา เขตขอมูลหรือฟลด (Field) 
 
2.4  โปรแกรมประยุกต 

โปรแกรมประยุกต หรือ ซอฟตแวรแอปพลิเคชัน (application software) ในบางคร้ัง
เรียกยอวาแอปพลิเคชัน คือซอฟตแวรประเภทหน่ึงสําหรับใชงานสําหรับงานเฉพาะทาง ซ่ึงแตกตาง
กับซอฟตแวรประเภทอ่ืน เชน ระบบปฏิบัติการที่ใชสําหรับรับรองการทํางานหลายดาน โดยไม
จําเพาะเจาะจง  ตัวอยาง รายช่ือโปรแกรมประยุกต โดยตัวอยางไดแก   

• โปรแกรมสําหรับการใชงานอินเทอรเน็ต เชน อินเทอรเน็ต เอ็กซโพลเรอร, ไฟร
ฟอกซ, ไฟลซิลลา  

• โปรแกรมเลนเพลง เชน วินแอมป, วินโดวมีเดียเพลเยอร, ไอทูนส  

• โปรแกรมสํานักงาน เชน ไมโครซอฟท ออฟฟศ ไมโครซอฟท เอ็กเซล  

• โปรแกรมอ่ืนๆ เชน ออโตแคด, ไมโครสเตชัน 

รหัสพนักงานขาย ช่ือพนักงานขาย 

รหัสสินคา ช่ือสินคา ราคาตอหนวย จํานวนท่ีมีอยู 

รหัสท่ีเก็บสินคา ขนาดบรรจุสินคา 
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2.5  โปรแกรมภาษา  Visual Basic 6.0 
โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) เปนโปรแกรมภาษาท่ีใชพัฒนา Application 

ในเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล โปรแกรม Visual Basic เปนโปรแกรมท่ีพัฒนามาจากภาษา Basic 
ซ่ึงเปนโปรแกรมภาษาท่ีใชพฒันา Application ใน Dos และไดรับการพัฒนาจนกลายเปน Visual 
Basic ท่ีใชงานรวมใน Windows 

โปรแกรม Visual Basic เปนโปรแกรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา Application แบบ 
Component คือเปนการนําเอาวัตถุ (Object) ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนโดยโปรแกรม Visual Basic เอง 
มาประกอบเขาดวยกัน และเขียนคําส่ังควบคุมการทํางานไดตามความตองการของผูพัฒนาApplica-
-tion นั้น  ลักษณะการทํางานดังกลาวทําใหสามารถพัฒนา Application ไดสะดวกรวดเร็ว 
 


