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4. ประโยชนของระบบฐานขอมูล
ในปจจุบันองคกรสวนใหญหันมาใหความสําคัญกับระบบฐานขอมูลมากขึ้น เนื่องจากฐานขอมูลมี
ประโยชนดังตอไปนี้
1.ลดความซ้ําซอนของขอมูล เนื่องจากการใชงานระบบฐานขอมูลนั้นตองมีการออกแบบฐานขอมูล
เพื่อใหมีความซ้ําซอนของขอมูลนอยที่สุด จุดประสงคหลักของการออกแบบฐานขอมูล คือ ลดความซ้ําซอน
สาเหตุที่ตองลดความซ้ําซอนเนื่องจาก ความยากในการปรับปรุงขอมูล กลาวคือถาเก็บขอมูลซ้ําซอนกัน
หลายแหง เมื่อมีการปรับปรุงขอมูลแลวปรับปรุงไมครบ ทําใหขอมูลเกิดความขัดแยงกันของขอมูลตามมา
และยังเปลืองเนื้อที่การจัดเก็บขอมูลดวย เนื่องจากขอมูลชุดเดียวกันจัดเก็บซ้ํากันหลายแหงนั่นเอง
2. รักษาความถูกตองของขอมูล เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลสามารถตรวจสอบกฎบังคับความ
ถูกตองของขอมูลใหได โดยนํากฎเหลานั้นมาไวที่ฐานขอมูล ซึ่งถือเปนหนาที่ของ ระบบจัดการฐานขอมูล ที่
จะจัดการเรื่องความถูกตองของขอมูลใหแทน แตถาเปนระบบแฟมขอมูล ผูพัฒนาโปรแกรมตองเขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมกฎระเบียบตาง ๆ เองทั้งหมด ถาเขียนโปรแกรมครอบคลุมระเบียบใดไมครบอาจทํา
ใหขอมูลผิดพลาดได และยังชวยลดคาใชจายในการบํารุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมดวย เนื่องจากระบบ
จัดการฐานขอมูลจัดการใหนั่นเอง ระบบจัดการฐานขอมูลสามารถรองรับการใชงานของผูใชหลายคน
พรอมกันได
3. มีความเปนอิสระของขอมูล ขอมูลภายในฐานขอมูลจะมีความเปนอิสระจากโปรแกรมที่เรียกใช
(Data Independence) สามารถแกไขโครงสรางทางกายภาพของขอมูลได โดยไมกระทบตอโปรแกรม ที่
เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล เนื่องจากมีระบบจัดการฐานขอมูล ทําใหผูใชเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลโดย
ไมตองทราบรูปแบบ การจัดเก็บขอมูล ประเภทหรือขนาดของขอมูลนั้น ๆ
4. มีความปลอดภัยของขอมูลสูง ถาหากทุกคนสามารถเรียกดูและเปลี่ยนแปลงขอมูลได ขอมูล
บางสวนอาจเปนขอมูลที่ไมอาจเปดเผยได หรือเปนขอมูลเฉพาะผูบริหาร หากไมมีการจัดการดานความ
ปลอดภัยของขอมูล ก็จะไมสามารถใชเก็บขอมูลบางสวนได
ระบบฐานขอมูลสวนใหญมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ดังนี้
1) มีรหัสผูใช (user) และ รหัสผาน (Password) ในการเขาใชงานฐานขอมูล สําหรับผูใชแต
ละคน ระบบฐานขอมูลมีระบบการสอบถามชื่อพรอมรหัสผาน ของผูเขามาใชระบบงานเพื่อใหทํางานในสวน
ที่เกี่ยวของเทานั้น โดยปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเขามาเห็น หรือแกไขขอมูลในสวนที่ตองการปกปอง
2) สามารถจัดการตารางและกําหนดสิทธิใหแกผูใชงาน ได ในระบบฐานขอมูลสามารถ
สรางและจัดการตารางขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูล ทั้งการเพิ่มผูใช ระงับการใชงานของผูใช อนุญาตใหผูใช
สามารถเรี ย กดู เพิ่ ม เติ ม ลบ แก ไ ข ข อ มู ล หรื อ บางส ว นของข อ มู ลได ใ นตารางที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าต ระบบ
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ฐานขอมูล สามารถกําหนดสิทธิการมองเห็น และการใชงานของผูใชตาง ๆ ตามระดับสิทธิและอํานาจการ
ใชงานขอมูลนั้น ๆ
3) ในระบบฐานขอมูล DBA สามารถใช VIEW เปนประโยชนในการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลไดเปนอยางดี โดยการสรางวิวที่เสมือนเปนตารางของผูใชจริงๆ และขอมูลที่ปรากฏในวิว จะเปน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับ การใชงานของผูใชเทานั้น ซึ่งจะไมกระทบกับขอมูลจริงในฐานขอมูล
4) ระบบฐานขอมูลจะไมยอมใหโปรแกรมใด ๆ เขาถึงขอมูลในระดับกายภาพ (Physical)
โดยไมผานระบบจัดการฐานขอมูล และถาระบบเกิดความเสียหายขึ้น ระบบจัดการฐานขอมูลรับรองไดวา
ขอมูลที่ยืนยันการทํางานสําเร็จ (Commit) แลวจะไมสูญหาย และถากลุมงานที่ยังไมสําเร็จ (Rollback) นั้น
ระบบจัดการฐานขอมูลรับรองไดวาขอมูลเดิมกอนการทํางานของกลุมงานนั้นยังไมสูญหาย
5) มีการเขารหัสและถอดรหัส (Encryption/Decryption) เพื่อปกปดขอมูลจากผูที่ไม
เกี่ยวของ เชน มีการเขารหัสขอมูล รหัสผาน เปนตน
5. สามารถใชขอมูลรวมกันโดยมีการควบคุมจากศูนยกลาง มีการควบคุมการใชขอมูลในฐานขอมูล
จากศูนยกลาง ระบบฐานขอมูลสามารถรองรับการทํางาน ของผูใชหลายคนได กลาวคือระบบฐานขอมูล
จะตองควบคุมลําดับการทํางาน ใหเปนไปอยางถูกตอง เชน ขณะที่ผูใชคนหนึ่ง กําลังแกไขขอมูลสวนหนึ่ง
ยังไมเสร็จ ก็จะไมอนุญาตใหผูใชคนอื่นเขามาเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล นั้นได เนื่องจากขอมูลที่เขามายัง
ระบบฐานขอมูลจะถูกนําเขาโดยระบบงานระดับปฏิบัติการตามหนวยงานยอยขององคกร ซึ่งในแตละ
หนวยงานจะมีสิทธิในการจัดการขอมูลไมเทากัน ระบบจัดการฐานขอมูลจะทําการจัดการวา หนวยงานใด
ใชระบบการจัดการฐานขอมูลในระดับใดบาง ใครเปนผูนําขอมูลเขา ใครมีสิทธิในการแกไขขอมูล และใคร
มีสิทธิเรียกใชขอมูล เพื่อใหสิทธิที่ถูกตองบนตารางที่สมควรใหได
ระบบฐานขอมูล จะบอกรายละเอียดวาขอมูลใดเก็บไวในตารางชื่ออะไร เมื่อมีคําถามจากผูบริหาร
จะสามารถหาขอมูลเพื่อ ตอบคําถามไดทันที โดยใชภาษาฐานขอมูล คือ ภาษา SQL ซึ่งสามารถตอบคําถามที่
เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลไดทันที โดยไมจําเปนตองเขียนภาษาโปรแกรม เชน
ภาษาโคบอล ภาษาซี ภาษาปาสคาล ซึ่งเสียเวลานานมาก อาจไมทัน ตอความตองการใชขอมูลเพื่อตัดสินใจ
ของผูบริหาร
5. ระบบการจัดการฐานขอมูล
ระบบการจัดการฐานขอมูลเปนซอฟแวรที่ทําหนาที่ดังนี้
1) ดูแลการใชงานใหกับผูใชในการติดตอกับตัวจัดการระบบแฟมขอมูลได ในระบบฐานขอมูลนี้
ขอมูลจะมีขนาดใหญ ซึ่งจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําสํารอง เมื่อผูใชตองการจะใชฐานขอมูล ระบบ
การจั ด การฐานข อ มู ล จะทํ า หน า ที่ ติ ด ต อ กับ ระบบแฟ ม ขอ มู ล ซึ่ ง เสมื อ นเป น ผู จั ด การแฟ มข อ มู ล (File
Manager) นําขอมูลจากหนวยความจําสํารองเขาสูหนวยความจําหลักเฉพาะ สวนที่ตองการใชงาน และทํา
หนาที่ประสานกับตัวจัดการระบบแฟมขอมูลในการจัดเก็บ รียกใช และแกไขขอมูล
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2) ควบคุมความปลอดภัยของขอมูล โดยปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเขามา เรียกใชหรือแกไข
ขอมูลในสวนปองกันเอาไว พรอมทั้งสรางฟงกชันในการจัดทําขอมูลสํารอง โดยเมื่อเกิดมีความขัดของของ
ระบบแฟมขอมูล หรือของเครื่องคอมพิวเตอร เกิดการเสียหายนั้น ฟงกชันนี้จะสามารถทําการฟนสภาพ ของ
ระบบขอมูลกลับเขาสูสภาพ ที่ถูกตองสมบูรณได
3) ควบคุมการใชขอมูลในสภาพที่มีผูใชพรอม ๆ กันหลายคน โดยจัดการเมื่อมีขอผิดพลาดของ
ขอมูลเกิดขึ้น
6. การบริหารฐานขอมูล
ในระบบฐานขอมูล นอกจากจะมีระบบการจัดการฐานขอมูล ซึ่งเปนซอฟแวรที่สรางขึ้นเพื่อจัดการ
กับขอมูลใหเปนระบบ เพื่อจะไดนําไปเก็บรักษา เรียกใช หรือนํามาปรับปรุงใหทันสมัย ไดงายแลว ใน
ระบบฐานขอมูลยังตองประกอบดวยบุคคล ที่มีหนาที่ควบคุมดูแลระบบฐานขอมูล คือผูบริหารฐานขอมูล
เหตุผลในการจัดทําระบบจัดการฐานขอมูล คือ ตองการมีศูนยกลางควบคุมทั้งขอมูลและโปรแกรม
ที่ เ ข า ถึ ง ข อ มู ล เหล า นั้ น บุ ค คลที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ดู แ ลการควบคุ ม นี้ เรี ย กผู บ ริ ห ารฐานข อ มู ล หรื อ DBA
(Database Administrator) คือผูที่มีหนาที่ควบคุมบริหารงานของฐานจอมูลทั้งหมด
หนาที่ของผูบริหารฐานขอมูล
1. กําหนดโครงสราง หรือรูปแบบของฐานขอมูล โดยทําการวิเคราะหและตัดสินใจวาจะรวม
ขอมูลใดเขาไวในระบบใดบาง ควรจะจัดเก็บขอมูลดวยวิธีใด และใชเทคนิคในการเรียกใชขอมูลอยางไร
2. กําหนดโครงสรางของอุปกรณเก็บขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูล โดยกําหนดโครงสราง
ของอุปกรณเก็บขอมูล และวิธีการเขาถึงขอมูล พรอมทั้งกําหนดแผนในการสรางระบบ ขอมูลสํารองและ
การฟนสภาพ โดยการจัดเก็บขอมูลสํารองไวทุกระยะ และจะตองเตรียมการไววาถาเกิดความผิดพลาดขึ้น
แลว จะทําการฟนสภาพอยางไดไร
3. มอบหมายขอบเขต อํานาจหนาที่ของการเขาถึงขอมูลของผูใช โดยการประสานงานกับ
ผูใช ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือแกผูใช และตรวจตราความตองการของผูใช
7. ในระบบฐานขอมูลมีคําศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมดังนี้
1. เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไดแก คน สถานที่ สิ่งของ การกระทํา ซึ่งตองการ
จัดเก็บขอมูลไว เชน เอนทิตี้ลูกคา เอนทิตี้พนักงาน เปนตน
2. เอนทิตี้ชนิดออนแอ (Weak Entity) เปนเอนทิตี้ที่ไมมีความหมาย หากขาดเอนทิตี้อื่นในฐานขอมูล
3. แอตทริบิวต (Attribute) หมายถึง รายละเอียดขอมูลที่แสดงลักษณะและสมบัติของเอนทิตี้หนึ่ง ๆ
เชน เอนทิตี้นักศึกษาประกอบดวย
- แอตทริบิวต รหัสนักศึกษา
- แอตทริบิวต ชื่อนักศึกษา
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- แอตทริบิวต ที่อยูนักศึกษา
4. ความสัมพันธ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธระหวาง เอนทิตี้ เชนความสัมพันธ
ระหวาง เอนทิตี้นักศึกษา และเอนทิตี้คณะวิชา เปนลักษณะวานักศึกษาแตละคน เรียนอยูคณะใดคณะหนึ่ง
ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ แบงเปน 3 ประเภท คือ
1) ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-One Relationships) เปนการแสดงความสัมพันธ
ของขอมูลในเอนทิตี้หนึ่ง ที่มีความสัมพันธกับขอมูลในอีกเอนทิตี้หนึ่ง ในลักษณะหนึ่งตอหนึ่ง (1:1)
1

1

2) ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationships) เปนการแสดง
ความสัมพันธของขอมูลในเอนทิตี้หนึ่ง ที่มีความสัมพันธกับขอมูลหลาย ๆ ขอมูลในอีกเอนทิตี้หนึ่งใน
ลักษณะหนึ่งตอกลุม (1:M)
1

M

3) ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to- Many Relationships) เปนการแสดง
ความสัมพันธของขอมูลสองเอนทิตี้ในลักษณะกลุมตอกลุม (M:N)
M

N

เอนติตี้ใบสั่งซื้อแตละใบจะสามารถสั่งสินคาไดมากกวา 1 ชนิด ความสัมพันธของขอมูลจากเอน
ติตี้ใบสั่งซื้อไปยังเอนติตี้สินคา จึงเปนแบบ 1 ตอกลุม (1:M) ในขณะที่สินคาแตละชนิดจะถูกอยูในใบสั่งซื้อ
หลายใบ ความสัมพันธของขอมูลจาก เอนติตี้สินคาไปยังเอนติตี้ใบสั่งซื้อจึงเปนแบบหนึ่งตอกลุม (1:N)
ดังนั้นความสัมพันธของเอนติตี้ทั้งสองจึงเปนแบบหนึ่งตอกลุม
จากคําศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลที่ไดกลาวมาแลวขางตน ฐานขอมูล จึงอาจหมายถึง
โครงสรางของสารสนเทศที่ประกอบดวยหลาย ๆ เอนทิตี้ที่สัมพันธกัน

สรุป การนําฐานขอมูลเขามาใชในธุรกิจจึงมีความสําคัญ คือ ลดความซ้ําซอนของขอมูล จัดเก็บใน
รูปแบบงายตอการคนหา สามารถใชขอมูลรวมกันได ประหยัดพื้นที่ในการเก็บขอมูล สะดวกในการแกไข
ขอมูล สามารถควบคุม ตรวจสอบการเขาใช หรือแกไขจากจุดศูนยกลางได
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