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การจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์
และฐานข้อมูล

FILE MANAGEMENT 
AND DATABASE



ความหมายของขอ้มูล (DATA)
ข้อมูล (Data) คือ ขอ้เทจ็จริงท่ีมีการรวบรวมไวแ้ละมีความหมาย อาจเก่ียวขอ้งกบัคน ส่ิงของ หรือเหตุการณ์
อ่ืนๆ ซ่ึงในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะมีการน าเขา้ขอ้มูลและประมวลผลเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศ
(information) ส าหรับการช่วยตดัสินใจและน าเอาไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆอีกไดต้ามตอ้งการ

110857 5 50 00

051157 20 25 00

200158 10 5 00

120558 3 150 00

290658 8 75 00

300958 13 15 00

051058 22 250 00

รายการสัง่ของ

วนัที่สัง่ จ  านวนที่สัง่ ราคาตอ่หน่วย (บาท)

11/08/57 5 50.00

05/11/57 20 25.00

20/01/58 10 5.00

12/05/58 3 150.00

29/06/58 8 75.00

30/09/58 13 15.00

05/10/58 22 250.00

ปกติแลว้ขอ้มูลท่ีน ามาใชป้ระมวลผลจะมีอยูก่ระจดักระจายทัว่ไป เม่ือตอ้งการใชง้านจ าเป็นตอ้งมีการ
รวบรวมและจดัเรียงใหม่ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อน าขอ้มูลนั้นไปใชไ้ด้
ตรงตามความตอ้งการและมีระเบียบมากยิง่ข้ึน



แหล่งขอ้มูล (DATA SOURCE)
แหล่งข้อมูลได้มาจาก 2 แหล่งคือ
แหล่งข้อมูลภายใน (Internal Data Source) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีอยูภ่ายนองคก์ร ขอ้มูลท่ีไดอ้าจมาจาก
พนกังานหรือเป็นขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ในองคก์ร เช่น ยอดขายประจ าปี, ขอ้มูลผูถื้อหุน้, รายงานก าไร-ขาดทุน
หรือ รายช่ือพนกังาน เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลภายในองคก์รท่ีสามารถเปิดเผยใหบุ้คคลภายนอกทราบ
หรือไม่กไ็ด้

แหล่งข้อมูลภายนอก (External Data source) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมาจากภายนอกองคก์ร โดยทัว่ไปแลว้
สามารถน าขอ้มูลต่างๆเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ในองคก์รได้ หรือน ามาประกอบการการประมวลผลดว้ย
คอมพิวเตอร์เพ่ือใหไ้ดร้ะบบงานท่ีสมบูรณ์ข้ึน เช่น ขอ้มูลลูกคา้, เจา้หน้ี, อตัราดอกเบ้ียสถาบนัการเงิน รวมถึง
ขอ้มูลของบริษทัคู่แข่ง เป็นตน้ ขอ้มูลจากแหล่งภายนอกน้ีไดจ้ากบริษทัผูใ้หบ้ริการขอ้มูลหรือจาก
หนงัสือพิมพ,์ วิทย,ุ ส่ือต่างๆ จาก social media เป็นตน้



คุณสมบัติของขอ้มูลที่ดีคือ?

ความถูกต้อง (Accuracy) ขอ้มูลท่ีดีตอ้งมีความถูกตอ้งเพื่อสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ ส่วนขอ้มูลท่ี
ไม่เป็นจริง มีความคลาดเคล่ือน อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายเม่ือน าไปใชต่้อ เพราะการประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์จะอิงตามขอ้มูลเขา้ ถา้ขอ้มูลเขา้ไปแบบผิดๆ ผลลพัธ์จากการประมวลผลกจ็ะผดิตามไป
ดว้ย

มคีวามเป็นปัจจุบัน (Update) ขอ้มูลท่ีดีตอ้งมีการแกไ้ขหรืออพัเดทอยูต่ลอดเวลา หรือท าใหเ้ป็น
ปัจจุบนัมากข้ึน เช่น ขอ้มูลราคาน ้ามนัในรอบบญัชีเก่าจะไม่สามารถน ามาใชค้  านวณในรอบบญัชี
ปัจจุบนัได้ เพราะราคาน ้ามนัมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ

ตรงความต้องการ (Relevance) ส ารวจความตอ้งการของขอ้มูล ขอบเขตของขอ้มูลท่ีจะน าไปใช้
เพ่ือใหส้อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของหน่วยงานมากท่ีสุด ถึงแมข้อ้มูลนั้นจะถูกตอ้งมากแค่
ไหนกต็ามแต่ถา้ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ขอ้มูลนั้นกจ็ะน าไปใชไ้ม่ไดเ้ลย



คุณสมบัติของขอ้มูลที่ดีคือ? (ต่อ)

ความสมบูรณ์ (Complete) ขอ้มูลตอ้งมีความสมบูรณ์มากพอท่ีจะน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
และการรวรวมขอ้มูลสามารถท าไดม้ากกวา่หน่ึงคร้ัง

สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ขอ้มูลอาจมาจากแหล่งขอ้มูลหลายๆท่ีซ่ึงขอ้มูลเหล่านั้นอาจะเป็น
ขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดห้รือไม่น่าเช่ือถือกไ็ด ้ดงันั้นหากตอ้งการน าขอ้มูลมาใชใ้นการประมวลผล ควรเลือก
ขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบหาแหล่งท่ีมาหรือแหล่งท่ีมีหลกัฐานอา้งอิงได้



การจดัเก็บในรูปแบบแฟ้มขอ้มูล

บิต (bit หรือ Binary Digit) คือหน่วยของขอ้มูลท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีเกบ็อยูใ่นหน่วยความจ าภายใน
คอมพิวเตอร์ ซ่ึง Bit จะแทนดว้ยตวัเลขหน่ึงตวั คือ 0 หรือ 1 อยา่งใดอยา่งหน่ึง เรียกตวัเลข 0 หรือ 1 วา่
เป็น 1 บิต

ไบต์ (byte) คือหน่วยของขอ้มูลท่ีน าบิตหลายๆบิตมารวมกนั แทนตวัอกัษรแต่ละตวั เช่น A, B, …, Z, 
0, 1, 2, … ,9 และสัญลกัษณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น $, &, +, -, *, / ฯลฯ โดยตวัอกัษร 1 ตวัจะแทนดว้ยบิต 
8 บิต

ฟิลด์ (field) หน่วยของขอ้มูลท่ีเกิดจากการน าตวัอกัขระหลายๆตวัมารวมกนั เป็นค าท่ีมีความหมาย
เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น “TG601” เป็นรหสัเท่ียวบิน เป็นตน้



การจดัเก็บในรูปแบบแฟ้มขอ้มูล (ต่อ)

เรคอร์ด (record) คือกลุ่มของฟิลดท่ี์สัมพนัธ์กนั โดยใน 1 เรคอร์ด จะประกอบดว้ยฟิลดต่์างๆ รวมกนั
เป็นชุดๆ เช่น เรคอร์ดของขอ้มูลนกัศึกษา 1 คน จะประกอบดว้ยฟิลดท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น รหสัประจ าตวั,
ช่ือ-นามสกลุ, วนัเกิด, ท่ีอยู,่ เบอร์โทรศพัท์ เป็นตน้

ไฟล์ (file) หรือแฟ้มขอ้มูล คือกลุ่มของเรคอร์ดท่ีสัมพนัธ์กนั (มีฟิลดต์รงกนั) เช่น ในแฟ้มขอ้มูล
รายช่ือนกัศึกษา กจ็ะประกอบดว้ยขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาทุกคนของสถาบนั เป็นตน้

อยา่งไรกต็ามขอ้มูลแต่ละฟิลดข์องคนละเรคอร์ดกนัอาจจะซ ้ ากนัได้ เช่น นกัศึกษามีช่ือซ ้ ากนั เป็นตน้
ดงันั้นเพ่ือใชอ้า้งอิงถึงขอ้มูลเรคอร์ดนั้นใหแ้ตกต่างจากเรคอร์ดอ่ืนได้ ซ่ึงเรียกวา่ คียฟิ์ลด์ (key field)



รหสันกัศึกษา ช่ือ นามสกุล วนัเกิด

620101513 มงคล น ้ำน่ิง 16 / 07 / 44

620101103 กนก ทิพยก์มล 19 / 12 / 44

620102452 ศิริอกัษร ทิพยก์มล 07 / 03 / 44

620102453 ศิริอกัษร กมลขจรจิตร 04 / 01 / 45

620103561 กมลเทพ อมรพนัธ์ 22 / 02 / 44

620103432 โสภำ สถำพร 26 / 11 / 43

620104562 อ ำภำ สุนทร 13 / 04 / 44

Field

Record

File

แฟ้มข้อมูลรายช่ือนักศึกาา



ปัญหาของการจดัเก็บแฟ้มขอ้มูล
เม่ือขอ้มูลมีความซ ้ าซอ้นมากข้ึนและมีผูใ้ชห้ลายคน ปัญหากจ็ะตามมา เช่น ช่ือลูกคา้ของฝ่ายขาย

อาจจะไม่ตรงกบัช่ือลูกคา้รายเดียวกนัในไฟลข์องฝ่ายบญัชี เป็นตน้

ขอ้มูลลกูคา้

Customer Records
ขอ้มูลพนกังาน

Employee Records

ขอ้มูลสินคา้คง

คลงั

Inventory Records

ขอ้มูลการขาย

Sales Records

ฝ่ายบริการลกูคา้

Customer Service 
Department

ฝ่ายบุคคล

Personnel Department
ฝ่ายจดัซ้ือ

Purchasing Department
ฝ่ายขาย

Sales Department

แฟ้มข้อมูลทีแ่ต่ละหน่วยงานจัดเกบ็กนัเองต่างหาก



ระบบฐานขอ้มูล (DATABASE SYSTEM)
ฐานขอ้มูล คือ กลุ่มของแฟ้มขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและถูกน ามารวมกนั เช่น ฐานขอ้มูลในบริษทัแห่งหน่ึง
อาจประกอบไปดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้ม โดยท่ีแต่ละแฟ้มจะมีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูล
แผนกในบริษทั ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลการขาย เป็นตน้

ขอ้มูลลกูคา้

Customer 
Records

ขอ้มูล

พนักงาน

Employee 
Records

ขอ้มูลสนิคา้คง

คลงั

Inventory Records

ขอ้มูลการขาย

Sales Records

ฝ่ายบริการลกูคา้

Customer Service 
Department

ฝ่ายบุคคล

Personnel Department

ฝ่ายจดัซ้ือ

Purchasing Department

ฝ่ายขาย

Sales Department

แฟ้มข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวมกนัให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล (Database)



ขอ้ดีของการจดัเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล

ลดความซ ้ าซอ้นกนัของขอ้มูล (Data Redundancy)

ความขดัแยง้ของขอ้มูล (Data Inconsistency)

การรักษาความคงสภาพของขอ้มูล (Improved Data Integrity)

การใชข้อ้มูลร่วมกนั (Shared Data)

ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล (Easier Access)

ลดระยะเวลาการพฒันาระบบงาน (Reduced Development Time)



ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลการขาย

ข้อมูลสินค้าคง
คลงั

ระบบจดัการ

ฐานขอ้มูล 

(DBMS)

ระบบเงินเดือน

ระบบงานขาย

ระบบสนิคา้คงคลงั

สลิปเงินเดือน

รายงานยอดขาย

ใบสัง่ซ้ือ

นอกจากนี้ ฐานข้อมูลยงัช่วยในเร่ืองการรักาาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบสามารก าหนดสิทธ์ิ
การเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้ เพ่ือป้องกนัผู้ไม่เกีย่วข้องเข้าถึงข้อมูลได้



ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RELATIONAL 
DATABASE)

ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ คือ การจดัเกบ็ขอ้มูลในลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ในฐานขอ้มูล
หน่ึงๆ สามารถท่ีจะมีตารางตั้งแต่ 1 ตารางเป็นตน้ไป และในแต่ละตารางนั้นกส็ามารถมีไดห้ลายคอลมัน์
(Column) หลายแถว (Row) เช่น เราตอ้งการเกบ็ขอ้มูลพนกังาน ในตารางของขอ้มูลพนกังานกจ็ะประกอบดว้ย
คอลมัน์ ท่ีอธิบายช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู่ เงินเดือน แผนกท่ีสังกดั เป็นตน้ และในตารางนั้น กส็ามารถท่ีจะมีขอ้มูล
พนกังานไดม้ากกวา่ 1 คน (Row) และตารางขอ้มูลพนกังานนั้นอาจจะมีความสัมพนัธ์กบัตารางอ่ืน เช่น ตารางท่ี
เกบ็ช่ือและจ านวนบุตรของพนกังาน

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ถูกออกแบบมาเพ่ือลดความซ ้ าซอ้นของการเกบ็ขอ้มูล และสามารถเรียกใช้
ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีหลกัดงัน้ี

1. ตารางจะตอ้งมีช่ือไม่ซ ้ ากนั

2. แต่ละฟิลดจ์ะบรรจะประเภทขอ้มูลเพียงชนิดเดียวเท่านั้นแน่นอน

3. ขอ้มูลในแต่ละเรคอร์ดจะตอ้งไม่ซ ้ ากนั



เคร่ืองมือค้นข้อมูลของ RDBMS
ในฐานขอ้มูลแบบ Relational จะใชภ้าษาหรือชุดค าสั่งท่ีเรียกวา่ Structured Query Language (SQL) ค าสั่งชุดน้ี
จะใชค้  าภาษาองักฤษเพ่ือใหผู้ใ้ชป้้อนเขา้ไปเพ่ือเรียกดูขอ้มูล แกไ้ข เพ่ิม ลบ ตามเง่ือนไงท่ีก าหนด

ตัวอย่างค าส่ังภาาา SQL

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE



ตัวอย่างการใช้ค าส่ังภาาา SQL เพ่ือแสดงผลข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Access



NON-RELATIONAL DATABASE หรือ 
NOSQL

NoSQL คือ แนวทางหน่ึงส าหรับจดัการขอ้มูลและการออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับขอ้มูลขนาดใหญ่ ซ่ึงอยูอ่ยา่ง
กระจดักระจาย หลากหลายรูปแบบ

การน า NoSQL ไปใชง้าน

จะถูกน าไปใชง้านกบัขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ ขอ้มูลไม่มีโครงสร้างท่ีชดัเจนใชส้ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ
offline เช่น ระบบการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก Social network, ขอ้เป็นตน้ความภาพ เสียง วิดีโอ แผนท่ี เป็นตน้

ตวัอยา่งฐานขอ้มูลแบบ Non-Relational Database หรือ NoSQL เช่น MangoDB, Amazon DynamoDB,
Apache Cassandra เป็นต้น



ข้อดีของ NON-RELATIONAL DATABASE 
หรือ NOSQL
รองรับผูใ้ชง้านจ านวนมาก

รองรับขอ้มูลขนาดใหญ่

รองรับรูปแบบขอ้มูลท่ีหลากหลาย

สามารถขยายระบบไดง่้าย



ข้อเสียของ NON-RELATIONAL DATABASE 
หรือ NOSQL
ไม่เหมาะกบังานท่ีเนน้การประมวลผลแบบไล่ไปทีละรายการ (transaction processing)

ควบคุมไดย้าก

เร่ืองของระบบ admin ท่ียงัไม่ดี หรือไม่มีเลย

ขาดผูมี้ความรู้และผูเ้ช่ียวชาญ



การประมวลผลแฟ้มข้อมูล และระบบฐานข้อมูล

1. การประมวลผลแบบชุด (Batch Processing) คือ การประมวลผลโดยผูใ้ชจ้ะท าการรวบรวมเอกสาร
ท่ีตอ้งการประมวลผลไวเ้ป็นชุดๆ ซ่ึงแต่ละชุดอาจจะก าหนดเท่ากบัเอกสาร 10 หรือ 20 รายการหรือ
มากกวา่กไ็ดแ้ต่ใหมี้ขนาดเท่ากนั แลว้ป้อนขอ้มูลดงักล่าวสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงใชค้  าสั่งให้
ประมวลผลพร้อมกนัท่ีละชุดตวัอยา่ง

2. การประมวลผลแบบโต้ตอบ (Interactive) หมายถึง การท างานในลกัษณะท่ีมีการโตต้อบระหวา่ง
ผูใ้ชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ชส้ามารถท่ีจะตรวจสอบขอ้มูลไดต้ลอดเวลา

3. การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online processing) คือ การประมวลผลร่วมกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์
ท่ี ต่อพว่งกบัระบบส่ือสาร (Communication) โดยอาศยัอุปกรณ์ต่อพว่ง



อำ้งอิง

https://sites.google.com/site/ewqfdsfeqphanthdsaeq2w/than-khxmul-cheing-
samphanth

http://www.bua-
yai.ac.th/buayai/buayai_web/html_web/unit_1/information_process.html

https://sites.google.com/site/karcadkarkhxmulkarcadkarkhxmul/kar-pramwl-phl-
faem-khxmul-laea-rabb-than-khxmul

https://sites.google.com/site/ewqfdsfeqphanthdsaeq2w/than-khxmul-cheing-samphanth
http://www.bua-yai.ac.th/buayai/buayai_web/html_web/unit_1/information_process.html
https://sites.google.com/site/karcadkarkhxmulkarcadkarkhxmul/kar-pramwl-phl-faem-khxmul-laea-rabb-than-khxmul

