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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในปัจ จุ บัน ที่ สัง คมเป็ น สั ง คมสารสนเทศ ข้ อมู ล ถือ เป็น ทรัพ ยากรที่มี ค่ าของทุ ก ๆ
หน่วยงานไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ หน่วยงานที่สามารถจัดการข้อมูลได้ดีกว่าย่อมได้เปรียบกว่าใน
ทุกๆ ด้าน ดังนั้ น จึงได้มีความพยายามน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน การจัดการ
ข้อมูล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลของหน่วยงานมีความถูกต้อง แม่นยา ทันสมัยและสะดวกต่อ
การเรียกใช้งานมากที่สุด หากจะพิจารณาถึงการจัดการข้อมูลย่อมจะหมายถึง การจัดเก็บข้อมูล การ
เรียกใช้ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาใช้งาน
2.1 การจัดเก็บเอกสาร (รัตนแก้วกาญจน์, 2543)
การจัดเก็บเอกสาร (Filing system)ความหมายและความสาคัญของการจัดเก็บเอกสาร
การจัดเก็บเอกสาร ( Filing system) หมายถึง กระบวนการในการจาแนก จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเพื่อให้ความสาคัญของการเก็บเอกสารเมื่อธุรกิจ ให้ค วามสาคัญกับเอกสาร โดยถือว่า
เอกสารเป็น เสมือนความจาของธุรกิจ และเอกสารใช้เป็น หลัก ฐานสาคัญที่ต้ องเก็บไว้เพื่อการ
ตรวจสอบหรือค้นคว้าในอนาคตแล้วดังนี้ ธุรกิจต้องมีการเก็บเอกสารที่ดี เพื่อ รวบรวมเอกสารให้
เป็น หมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสารไม่ชารุด เสียหาย สะดวกต่ อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ และมี
วิธีการเก็บเอกสารที่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งผู้มีหน้าที่ในการเก็บเอกสารจาเป็นต้องมีความรู้ด้านการ
เก็บเอกสารเป็นอย่างดีด้วย ดังนั้น ก่อนจะเก็บเอกสารจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าให้พร้อมโดย
คานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่เก็บเอกสาร อุปกรณ์สาหรับเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร ขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร เป็นต้นวัตถุประสงค์ของการเก็บเอกสารแหล่งเก็บ
เอกสารเปรียบเสมือนศูนย์ความจาของธุรกิจและเป็นที่รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ของธุรกิจไว้ทั้งหมด
การที่ธุรกิจเก็บเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ไว้รวมกันก็เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- เพื่อรวบรวมเอกสารที่มีค วามสัมพัน ธ์ต่ อเนื่ องกัน จัด เข้าไว้ใ ห้เป็น หมวดหมู่และแหล่ง
เดียวกัน
- เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการค้นหา
- เพื่อให้เอกสารอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
- เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตองค์ประกอบในการเก็บเอกสารการเก็บ
เอกสารจะให้ได้ผลดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 5 ประการคือ
o เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร ซึ่งจะทาหน้าที่ดูแลรักษาเอกสารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้
งานได้ตลอดเวลา หน้าที่โดยตรงของพนักงานเก็บเอกสาร คือ มีหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ เป็นระบบ
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o เอกสาร ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของรูปภาพ ฟิล์ม ข้อความ แผ่นพับ ภาพโฆษณา จดหมาย
ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องเก็บรักษาเพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐานต่อไป
o ระบบการจัดเก็บ คือ ระบบหรือวิธีการจัดเก็บเอกสารให้เอกสารอยู่ในสภาพที่พร้อม
จะใช้งาน ซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะมีระบบการเก็บเอกสารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
แต่ละธุรกิจนั้น แต่ไม่ว่าจะมีระบบการจัดเก็บวิธีใดก็ตาม จุดประสงค์ของระบบการจัดเก็บเอกสารก็
คือ การจัดเอกสารให้เป็นระเบียบ ครบถ้วน เอกสารไม่ชารุดเสียหาย และค้นหาได้ทันทีเมื่อต้องการ
ใช้
o อุปกรณ์ในการจัดเก็บ การเก็บเอกสารจาเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วย เพื่อให้การ
เก็บเอกสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบสวยงาม อุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดเก็บ เช่น แฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ
o สถานที่ในการเก็บ หมายถึง แหล่งเก็บเอกสาร ธุรกิจควรจะมีการจัดสถานที่ในการ
เก็บเอกสารอย่างเป็นสัดส่วนและเพียงพอ ห้องเก็บเอกสารควรเป็นห้องที่โปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก ไม่ร้อนอบร้าวจนเกินไป ไม่ควรอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่าน และต้องมีเจ้าหน้าที่ ประจาห้อง
เก็บเอกสารด้วยพนักงานกับการเก็บเอกสารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสาร มี 2 ฝ่าย คือ
ผู้จัดเก็บเอกสาร จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความชานาญในการจัดเก็บ
เอกสารตามระบบการเก็บเอกสารที่บริษัทของตนเองกาหนดไว้ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความละเอียด
รอบคอบ มีระเบียบวินัย และรักงานด้านนี้ และมีอุปนิสัยรักการอ่านหนังสือ หน้าที่โดยตรงคือ เป็น
ผู้จัดเอกสารที่ได้รั บเข้ามาเก็บเข้าแหล่งเก็บเอกสารอย่างถูกวิธี และจัด เก็บความเรียบร้อย ดู แล
จัดการเกี่ยวกับเอกสาร บารุงรักษาเอกสารให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และคอยให้บ ริการแก่ผู้ที่มี
ความประสงค์จะขอใช้เอกสารด้วย
ผู้ใช้เอกสาร เป็นผู้นาเอกสารจากแหล่งเก็บเอกสารไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ
จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความสาคัญต่อการจัดเก็บเอกสาร เพราะผู้ใช้เอกสารต้องให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้เอกสารที่ผู้จัดเอกสารได้กาหนดไว้ เพื่อให้เอกสารอยู่ในสภาพที่ดี
อยู่ตลอดเวลาระบบการเก็บเอกสารระบบการเก็บเอกสารของแต่ละหน่วยงานอาจจะแตกต่างกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน จานวนเอกสารที่แตกต่างกัน และความเหมาะสม ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า
ระบบการเก็บเอกสารที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
1. การเก็บเอกสารตามลาดับตัวอักษร ( Alphabetic Filing ) เป็นวิธีการเก็บเอกสารที่นิยม
มากที่สุด เป็นการเก็บเอกสารโดยเรียงตามตัวอักษร โดยดูจากชื่อบุคคล ชื่อบริษัท หรือห้างร้านก็ได้
ในการจัดเรียงลาดับนั้นจะต้องคานึงถึงตัวพยัญชนะว่า พยัญชนะใดมาก่อนหลัง ซึ่ง ในภาษาไทย
เรียงจาก ก – ฮ และในภาษาอังกฤษเรียงจาก A – Z
2. การเก็บเอกสารตามตัวเลข ( Numeric Filing ) เป็นวิธีการเก็บเอกสารโดยใช้ตัวเลขแทน
ชื่อบุคคล ชื่อบริษัท – ห้างร้าน โดยจะใช้ตัวเลขเป็นหลักในการจัดเก็บ
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3. การเก็บเอกสารตามภูมิศาสตร์ ( Geographic Filing ) เป็นวิธีการเก็บเอกสารโดยใช้ชื่อ
สถานที่ตั้ง ประเทศ จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นหน่วยงานในการจัดเก็บ
4. การเก็บเอกสารตามชื่อเรื่อง ( Subject Filing ) เป็นการจัดเอกสารโดยใช้ชื่อเรื่องเป็น
หน่วยในการจัดเก็บ โดยแยกเอกสารออกเป็นแต่ละเรื่อง แล้วจึงเรียงตามลาดับตัวอักษรอีกครั้งหนึ่ง
5. การเก็บเอกสารตามเสียง ( Soundex Filing ) ใช้ในระบบการเก็บเอกสารภาษาอังกฤษ
โดยนาเอาชื่อที่มีเสียงคล้ายกันมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน โดยไม่คานึงถึงตัวสะกด
6. การเก็บเอกสารตามสี ( Color Filing ) เป็นวิธีการเก็บจัดเก็บเอกสารที่ใช้สีเข้าช่วยในการ
เก็บ โดยอาศัยสีเป็นตัวจาแนกหมวดหมู่เอกสาร
7. การเก็บเอกสารตามปีปฏิทิน ( Chronological Filing ) เป็นวิธีการเก็บเอกสารตามวัน
เดือน ปีปฏิทิน โดยอาศัยการเรียงลาดับวันที่ที่ได้รับเอกสารนั้น
8. การเก็บเอกสารด้วยไมโครฟิล์ม ( Microfiliming ) เป็นระบบการเก็บเอกสารโดยถ่ายย่อ
เอกสารลงบนแผ่นฟิล์ม เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการค้นหา วิธีการเก็บด้วย
ไมโครฟิล์มนี้ถือว่าเป็นวิธีการเก็บเอกสารที่ดีที่สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงมาก
วิวัฒนาการ ความหมาย และความสาคัญของการจัดการเอกสาร
1. วิวัฒนาการของการจัดการเอกสาร ในระยะต้น การจัดการเอกสารทาด้วยมือ ต่อมาในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 มีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีด ต่อมามีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (ค.ศ.
1932) เครื่องประมวลคา และคอมพิวเตอร์เข้าสู่งานสานักงานอย่างกว้างขวางและรวดเร็วนับแต่ช่วง
ต้นทศวรรษ 1980 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ต่อไปเทคโนโลยีจะทาให้สานักงานมีสภาพเป็นสานักงาน
ที่ไร้กระดาษ เพราะเอกสารต่างๆจะอยู่ในรูปที่คอมพิวเตอร์อ่านได้หมด
2. ความหมายของการจัดการเอกสาร เป็นการด าเนิน การเอกสารที่ใ ช้ในสานัก งานให้เป็น
ระบบ นับตั้งแต่การผลิต การใช้ การจัดเก็บ การค้นคืน และการกาจัด พร้อมทั้งการนาเทคโนโลยี
ต่ า งๆมาใช้ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารในด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอกสารภายในส านั ก งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ความสาคัญของการจัดการเอกสาร ช่วยในการบริหารงานในยุคที่มีการแข่งขันกันทั่วโลก
ช่ว ยลดเวลาและทรั พ ยากรในการด าเนิ น งาน เป็น หลั ก ฐานกิจ กรรมและการด าเนิ น งานของ
หน่วยงาน กฎหมาย เป็นเอกสารจดหมายเหตุการณ์จัดการภาพกราฟิก
การแยกเอกสาร
1. แบ่งตามแหล่งที่มาของเอกสาร เอกสารภายนอกสานักงาน เช่น ใบสั่งซื้อจากลูกค้า ใบส่ง
สินค้าคืนจากลูกค้า เอกสารภายในสานักงาน เช่น ประกาศวันหยุด หนังสือเวียนตามหน่วยงาน
2. แบ่งตามสื่อที่จัดเก็บ กระดาษ ข้อดี มีความคุ้นเคย ใช้กันแพร่หลาย มีราคาถูก ข้อจากัด ไม่
คงทนถาวร สิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ ราคาจัดส่งแพง ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ มีความคงทน สามารถ
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จัด เก็บข้อความ ภาพประกอบ ตารางได้ ข้อจ ากัด ต้ องใช้เครื่องอ่านโดยเฉพาะ ต้ อง เลื่อนอ่าน
ตามลาดับวงจรเอกสารในสานักงาน ประกอบด้วย
o การผลิตเอกสาร เป็นการผลิตเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น การผลิต เอกสารใหม่ ด้ว ยการพิมพ์
การเขียน การบอกจด และการจัดทาสาเนาเอกสาร
o การเผยแพร่ เอกสาร เป็น การจัด ส่ งเอกสารไปยั งผู้รั บ ไม่ว่ าจะเป็น ผู้รั บภายในหรื อ
ภายนอกสานักงาน
o การใช้เอกสาร เป็นการนาเอกสารไปใช้ในการดาเนินงาน
o การจัดเก็บเอกสาร เป็นการจัดเก็บเพื่อการใช้งานต่อไป โดยมีการประเมิน และการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบระเบียบ
o การกาจัดเอกสาร เป็นการประเมินคุณค่าเอกสารว่าเอกสารประเภทใด กลุ่มใด ที่เมื่อพ้น
กระแสการใช้งานแล้วไม่จาเป็นต้องจัดเก็บต่อไป
วิวัฒนาการ ขั้นตอน และความสาคัญของระบบการผลิตเอกสาร
วิวัฒ นาการของระบบการผลิต เอกสาร เริ่มจากการใช้เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดี ด
ไฟฟ้า เครื่องประมวลคา เครื่องถ่ายเอกสาร ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปต่างๆ และระบบสานักงานอัตโนมัติ
แบบบูรณาการ อุปกรณ์รับภาพกราฟิกประเภทอื่นๆ
ขั้นตอนและความสาคัญของระบบการผลิตเอกสาร การจัดเตรียมเอกสาร การพิจารณา
วัตถุประสงค์ การจัด เตรียมเครื่ องมือและอุปกรณ์ และการควบคุมการผลิต เอกสารและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบระบบประมวลคาและระบบดีทีพี
o เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบประมวลคาและระบบดีทีพี ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์
สื่อที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร เครื่องพิมพ์ และ ซอฟต์แวร์ อาจใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้เชิงกราฟิก
(Graphical User Interface) ไวซิวิก (What You See Is What You Get,WYSIWYG) เวิรลด์ ไวด์ เว็บ
o งานประมวลค า เช่น โปรแกรมจุฬาเวิร์ด ไมโครซอฟต์ เวิร์ด อามิโปร เป็น ต้น ระบบ
ประมวลผลค า ยังสามารถช่ว ยให้มีก ารแก้ไขข้ อความ การพิม พ์ การจัด รูปแบบเอกสาร และ
คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ
o งานดี ทีพี ระบบดีทีพีเป็นระบบที่ใช้ใ นการผลิตเอกสารเช่นเดี ยวกับระบบประมวลค า
สามารถผลิตเอกสารที่มีคุณภาพและมีความสวยงามได้โดยไม่จาเป็นต้องส่งไปจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์
ซอฟต์แวร์เช่น เพจเมกเกอร์ เวนชูร่า ควาก เอกซ์เพรส ยังสามารถช่วยให้มีการแก้ไขข้อความ การ
พิมพ์ การจัดรูปแบบเอกสาร และคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เช่นใช้เป็นเครื่องกราดภาพ เครื่องถ่ายภาพ
ดิจิทลั การจัดทาสาเนาเอกสารในสานักงาน
ความสาคัญของการจัดทาสาเนาเอกสารการจัดทาสาเนาเอกสาร ช่วยให้สามารถเผยแพร่
สารสนเทศที่ อยู่ใ นรู ป ของเอกสารได้ อย่า งมี ประสิทธิ ภ าพ มีบ ทบาทส าคัญ ต่ อการสื่ อสารทั้ ง
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ภายนอกและภายในสานักงาน และมีความจาเป็นต้องจัดส่งสารสนเทศ หรือข้อมูลไปยัง สาธารณะ
หรือผู้รับจานวนมากในเวลาเดียวกัน
เทคโนโลยีสาคัญในการจัดทาสาเนาเอกสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กระบวนการ
ถ่ายภาพสาเนา โดยปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการเป็นเครื่องถ่ายเอกสารภาพสี และจัดเรียงหน้าเอกสาร
โดยอัตโนมัติและกระบวนการพิมพ์
วิวัฒนาการ ความหมาย และความสาคัญของระบบการจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร
1. วิวัฒ นาการของระบบการจัดเก็บและค้น คืน เอกสารระยะต้ น ของการจัด เก็บเอกสาร
ภายในตู้เอกสาร ซึ่งปัญหาเรื่องพื้น ที่จัด เก็บทาให้พยายามจัด เก็บเอกสารในรูปที่มีก ารใช้พื้น ที่
น้อยลง จึงมีการพัฒนาทั้งวิธีการจัดเก็บ เครื่องมือจัดเก็บ ปรั บเปลี่ยนลักษณะของเอกสารมาอยู่ใน
รูปอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีคอมพิวเตอร์พัฒนามารองรับความต้องการต่างๆ การจัดเก็บเอกสารจึงได้
พัฒนาให้มีขนาดการจัดเก็บที่จากัด มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานคงทนเป็นเวลานาน
2. ความหมายของการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารในสานักงานการจัดเก็บเอกสาร เป็นการ
วิเคราะห์เนื้อหาและประเภทของเอกสารเพื่อใช้ในการจาแนกหมวดหมู่เอกสาร การจัดเก็บจะต้อง
เอื้อให้สามารถสืบค้นข้อมูลและใช้เอกสารได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารภายนอกหรือภายใน และไม่ว่า
เอกสารที่เผยแพร่จะอยู่ในรูปกระดาษ วัสดุย่อส่วน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
3. ความสาคัญของการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารในสานักงาน จัดเก็บเอกสารที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานและการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จากัดว่าเอกสารจะอยู่ในรูปแบบ
กระดาษ วัสดุย่อส่วน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค้นคืนข้อมูลที่อยู่ในเอกสารและตัวเอกสารได้อย่าง
ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ สะดวก และมีประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยให้กับเอกสารตามลาดับ
ความสาคัญของเอกสารและประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการจัดเก็บและค้นคืน และใช้ทรัพยากรนั้น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ วัสดุและทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะของการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารในสานักงาน
ลักษณะของการจัดเก็บเอกสารในสานักงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เอกสารที่อยู่
ในกระแสงานเอกสารกึ่งกระแสการใช้งาน และเอกสารที่พ้นหรือสิ้นสุดกระแสการใช้งาน
ลักษณะของการค้นคืนเอกสารในสานักงาน การค้นคืนข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร การ
ค้นคืนตัวเอกสารต้นฉบับ
การจัดเก็บและค้นคืนเอกสารในระบบสานักงานอัตโนมัติ
1. รูปแบบการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารในระบบสานักงานอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร เครือข่าย
สื่อสารภายในองค์การ
2. ตัวอย่างการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารในระบบสานักงานอัตโนมัติ การค้นคืนข้อมูลจาก
เอกสารโดยไม่ต้องการดูเอกสารต้นฉบับต้นฉบับทั้งหมด การดึงข้อมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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โดยตรง การพิมพ์ข้อมูลดัชนี หรือแอตทริบิว ต์เข้าสู่ระบบการจัดการฐานข้อมูล และการค้นคืน
ข้อมูลจากเอกสารและต้องการดูเอกสารต้นฉบับทั้งหมด
3. ข้อควรคานึงในการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารในระบบสานักงานอัตโนมัติ มาตรฐานใน
การจัดเก็บฐานข้อมูล และแผนการดาเนินงาน
ความหมายและประเภทของเอกสารเอกสาร
ความหมายและประเภทของเอกสารเอกสาร (Documents) ตามพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน เอกสารหมายถึง ‚หนังสือสาคัญ‛ เอกสารคือข้อความที่สามารถนามาอ่าน แปล
ตีความหรือใช้เป็นสิ่งอ้างอิง เพื่อการปฏิบัติงาน ใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อราชการหรือธุรกิจ เช่น
จดหมายเข้า จดหมายออก รายงาหรือข้อมูลที่จัด ทาขึ้น บันทึกใบสั่งซื้อสินค้า รูปภาพ คู่มือหรือ
เอกสารอื่นใด ซึ่งจัดทาขึ้นหรือใช้โดยหน่วยงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลหรือข่าวสารที่จัดทาขึ้นเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีความหมายปรากฏออกมาในลักษณะของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ หรือเครื่องหมายอื่น
ใดที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ และเป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตได้ การติดต่อโดยเอกสารเป็น
การติดต่อที่ถือว่าเป็นทางการ เป็นที่ยอมรับและมีหลักฐานไว้ใช้อ้างอิงในภายหลังเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานเอกสารเปรียบเหมือนหน่วยความจาของหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้การทางานคล่องตัว
และเป็นเครื่องมือในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน ปัจจุบันเราใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนา
ให้เหมาะสมกับงานทาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บเอกสารด้วยเครื่องจัดเก็บ และ
ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมการจัดการเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ประเภทของเอกสาร เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. หนั งสือเข้า หมายถึง เอกสารที่ได้ รับจากหน่ ว ยงานภายนอก หรือหน่ ว ยงานอื่น ทุก
ประเภทที่ส่งเข้ามายังสานักงานจากที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งทางไปรษณีย์หรือโดยพนักงานเดิน
เอกสารก็ตาม เอกสารเหล่านี้ได้แก่ จดหมาย ข้อความโทรเลขหรือโทรสาร เป็นต้น ซึ่งหน่วยงาน
ต้องให้ค วามสาคัญกับเอกสารเหล่านี้ และต้องเก็ บรักษาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปในอนาคต
เพราะเอกสารเหล่านี้จะมีส่วนสาคัญในการบริหารงานของหน่วยงาน
2. หนั งสือออก เป็น เอกสารที่หน่ ว ยงานจัด ทาขึ้น แล้ว ส่งไปให้บุค คลหรือหน่ ว ยงาน
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการส่งทางไปรษณีย์หรือโดยพนักงานเดินเอกสาร เพื่อติดต่อประสานงานเป็น
เอกสารที่จัด ทาขึ้นภายในสานั ก งานเอง เช่น สาเนาจดหมายออก ใบแจ้งหนี้ รายงานต่ าง ๆ งบ
การเงิน และสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น หนังสือเหล่านี้ทาขึ้นโดยมีสาเนาอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ต้นฉบับ
เป็นฉบับที่ส่งไปให้แก่ผู้รับ ส่วนสาเนาเป็นฉบับที่ใช้เก็บและใช้เป็นหลักฐานของหน่วยงานต่อไป
3. หนังสือติดต่อภายใน หมายถึง เอกสารที่ใช้ติดต่อระหว่างแผนก หรือฝ่าย ภายในองค์กร
นั่นเอง โดยทั่วไปมักจะมีแบบฟอร์มซึ่งออกไว้ใช้สาหรับกิจการหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ หนังสือชนิดนี้
จัดทาขึ้นเพื่อให้การทางานของหน่วยงานนั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็นเอกสารที่
หน่วยงานต้องการแจ้งพนักงานให้ทราบ เช่น คาสั่ง ประกาศ เป็นต้น เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถ
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ใช้เป็น หลัก ฐานต่ อไปได้ หนั งสือติ ด ต่ อภายในของราชการเป็น หนังสือที่ใ ช้ติ ด ต่อกัน ภายใน
กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยมีลักษณะเป็นบันทึกข้อความนอกจากนี้ยังมีการแบ่ง
ประเภทเอกสารตามลักษณะความสาคัญอีก 4 ประเภทดังนี้
1.1 เอกสารสาคัญมาก
1.2 เอกสารสาคัญ
1.3 เอกสารที่มีประโยชน์
1.4 เอกสารเบ็ดเตล็ด
การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร
การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร (Records Management) หมายถึง งานซึ่ง
เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล เพื่อช่วยเพิ่มความจาในงานสานักงานและการตัดสินใจทุกระดับของผู้บริหาร
ในทุกองค์กร จาเป็นต้องมีข้อมูลประกอบเพื่อความถูกต้องของการปฏิบัติงาน การบริหารเอกสาร
เป็นการดาเนินงานเอกสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามลาดับขั้นตอน คือ การวางแผน การกาหนด
หน้ าที่ โครงสร้ าง การจัดเก็บเอกสาร การก าหนดระบบการจัด เก็บเอกสาร การเก็บรัก ษา การ
ควบคุมและการทาลายเอกสาร การบริหารงานเอกสารเป็นหัวใจสาคัญยิ่งของการดาเนินงาน เพราะ
ถ้าสามารถบริหารงานเอกสารให้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะสามารถลดต้นทุนในการดาเนินงานให้
ต่าลงได้ โดยควรมีการกาหนดนโยบายการบริหารงานเอกสารไว้ และมีหลักการที่ต้ องคานึงถึง
ปัจจัยหลายอย่าง นอกจากนี้จะต้องคานึงถึงปริมาณหนังสือเอกสารในปัจจุบันแล้ว ยังต้องคานึงถึง
ระบบที่สามารถขยายได้ในอนาคตไม่ต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ด้วยการตัดสินใจว่าหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือประเภทของการประกอบการต่างกัน ควรตัดสินใจใช้ระบบ
ใดในการเก็บเอกสาร เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบต้องมีการศึกษาว่าระบบใด จึง
จะทาให้การปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการบริหารงาน
เอกสารเป็นศูนย์รวมของการบริหารทั้งมวล เป็นกิจกรรมที่กาหนดขึ้นเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของ
เอกสาร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการทาลายเอกสารวงจรเอกสาร (The Document Cycle)ถ้าผู้บริหาร
สามารถจัดการกับงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะทาให้ต้นทุนในการจัดเก็บเอกสาร
ลดลงได้ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารมีความจาเป็นอย่างยิ่งต้องดาเนินการอย่างมีระเบียบแบบ
แผน อันจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ซึ่งนาไปสู่ประสิทธิภาพ
และบังเกิดประสิทธิผลในการทางาน
1.) การผลิต (Creation) เอกสารที่เข้ามาในสานักงานจากแหล่งต่าง ๆ หรือการผลิตเอกสาร
ขึ้นมาเอง ในการทาให้เอกสารเกิดขึ้นนี้ถือเป็นชั้นกาเนินของเอกสารตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียน แต่ง
พิมพ์ ทาสาเนา การอัดสาเนา ถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานในสานักงานในรูปจดหมายโต้ตอบ บันทึก
ข้อความ และงานพิมพ์ต่าง ๆ เอกสารจะถูกสร้างขึ้นมาจากภายนอกองค์กร และภายในองค์กร ทา
ให้มีเอกสารมากมายหลายประเภท
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2.) การใช้ประโยชน์ (Utiliaztion) เป็นขั้นตอนที่เอกสารได้ผ่านการดาเนินงานในส่วนต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร การไหลผ่าน (Flow) ของเอกสารจะเป็นไปตามกระบวนการที่กาหนด
ไว้ใ นแต่ละองค์กร โดยจะต้ องดู แลประโยชน์ เอกสารแต่ ละประเภทซึ่งมีค วามสาคัญมากน้ อย
แตกต่างกัน เอกสารบางชิ้นยังไม่มีประโยชน์ในการนาข้อมูลมาใช้ในโอกาสต่อไป และบางชิ้นมี
ความจาเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ขั้นตอนนี้คือการพัฒนาระบบการเดินทางของเอกสาร
ให้มีลักษณะคล่องตัว สามารถเรียกใช้และจัดส่งถึงที่ในเวลาที่ต้องการ
3.) การจัดเก็บ (Storage) เมื่อดาเนินการผลิตเอกสารขึ้น มาและด าเนิ นการที่จ าเป็นแล้ว
สาเนาเรื่องเดิมหรื อเอกสารที่จ าเป็นต้ องน าไปแยกเป็น ประเภท หรือเป็นกลุ่ม ตามหมวดแฟ้มที่
เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ มีระเบียบ เอกสารต้องไม่ชารุดเสียหาย เพื่อความ
สะดวกในการเรี ยกใช้ภายหลัง โดยต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าให้พร้อม คานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่จัดเก็บ อุปกรณ์สาหรับการเก็บ ระบบในการจัดเก็บเอกสาร ขั้นตอนปฏิบัติ
เกี่ยวกับเอกสาร โดยจัดทาคู่มือไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีที่เก็บรักษาเอกสาร
อย่างเพียงพอ
4.) การเรียกใช้หรือการสืบค้น (Retrieval) งานจัดเก็บเอกสารมีบทบาทในการดาเนินงาน
เป็นอย่างมาก เพราะการได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วจะทาให้การตัดสินใจสามารถทาได้ทันที เอกสารต่าง
ๆ เป็น สิ่งที่มีประโยชน์ ต่ อการแก้ไขปัญหาของผู้บริหารและการวางแผนในอนาคต ข้อมูลใน
เอกสารจะต้องถูกนามาพิจารณาประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ ทั้งนี้การเรียกใช้หรือการ
สืบค้น จะต้องทาได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5.) การกาหนดสภาพ (Disposition) การจัดเก็บเอกสารเป็นการรักษาเอกสารสาคัญเอาไว้
เพือ่ ประโยชน์ในการนามาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ จึงต้องมีการจัดการอย่างรัดกุม มีขั้นตอนการกาจัด
เอกสารเมื่อมีอายุนานพอสมควร หรือได้จัดเก็บไว้จนครบตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุ
ไว้ เมื่อจัดเก็บไว้จ นคุณค่าหรือประโยชน์ในการอ้างอิงมีน้ อย ก็จาเป็น ต้องด าเนินการกาจั ดหรือ
คัดเลือกออกไปเพื่อด าเนิ นการทาลาย อาจมีก ารตั้ งคณะกรรมการในการทาลาย เพื่อช่วยในการ
พิจารณาคัดกรองเอกสารเหล่านั้น
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ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสาร
1. การเตรียม คัดแยก จัดเอกสาร
2. การสร้างโครงสร้างในการจัดเก็บเอกสาร
3. การสแกนเอกสาร
4. การปรับแต่งเอกสารในเครื่องสแกน
5. การตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร
6. การนาเอกสารเข้าระบบเข้าสู่เครื่องระบบซอฟท์แวร์
7. การจัดเอกสารต้นฉบับในสภาพเดิม
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเอกสาร
1. สามารถทางานและการค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น
2. ประหยัดเวลาในการคัด แยกเอกสาร โดยรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของเครื่องสแกนเนอร์
3. สามารถบริหารงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารไว้ในตู้ แฟ้ม กระดาษ
5. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในระบบจั ด เก็ บ เอกสาร โดยจั ด เก็ บ ในรู ป แบบของเอกสาร
อิเลคทรอนิคส์ ในระบบคอมพิวเตอร์
6. ผู้ใช้ระบบสามารถเรียกค้นการเอกสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
7. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ลดความซ้าซ้อนในการเก็บเอกสาร
ระบบการจัดการเอกสาร
ระบบการจั ด การเอกสาร (อัง กฤษ: Document management system) คื อ ระบบ
คอมพิว เตอร์ หรื อกลุ่มของโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ที่ใ ช้ ใ นการติ ด ตามและเก็บบัน ทึ ก เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ รูปภาพประกอบเอกสาร โดยใช้แนวคิดของ ระบบการจัดการเนื้อหา (Content
management system ,CMS) ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบของระบบการจัดงานภายใน
องค์กร (Enterprise content management system,ECM) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพย์สิน
ดิ จิต อล (Digital asset management system,DAM) นอกจากนี้ ยัง มีหั ว ข้ อที่ เกี่ ยวข้อ งและมี
ความสัมพันธ์อีกเช่น ระบบจัดการเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ (Document imaging system) การ
จัดการลาดับงาน (Workflow system) และระบบการเก็บบันทึก (Records management system)
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รายละเอียดและองค์ประกอบ
Document management systems จะมีการจัดเตรียมและมีก ระบวนการต่างๆเช่น แหล่ง
จัดเก็บข้อมูล การกาหนดรุ่นเอกสาร ความปลอดภัย การทาดัชนี และการสืบค้น องค์ประกอบต่างๆ
เช่น
Metadata หมายถึง ข้อมูลที่ใ ช้ก ากับและอภิ บายข้อมูลหลัก หรือกลุ่มของข้อมูลอื่น
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือบัตรในห้องสมุดสาหรับสืบค้นหนังสือที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อหนังสือและ
ตาแหน่งของหนังสือ ซึ่งหนังสือเป็นข้อมูลที่ต้องการ และบัตรเป็นข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของ
ข้อมูลนั้น
Integration หลายๆระบบการจัดการเอกสารพยายามที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลที่มีอยู่ได้โดยตรงจากพื้นที่เก็บข้อมูลของระบบการจัดการเอกสาร มี
การเปลี่ยนแปลง และบันทึกการเปลี่ยนแปลง กลับไปยังระบบจัดการในรูปแบบของ new version
ซึ่งจะได้กล่าวถึง version ในหัวข้อถัดไปข้างหน้า โดยการทางานทั้งหมดนั้นยังใช้งานในโปรแกรม
เดิม เช่นการใช้งานกับ email หรือมีการแชร์ซอฟต์แวร์เป็นกลุ่มร่วมกัน ซึ่ง Application จะมีการใช้
มาตรฐานเช่น ODMA LDAP WebDAV และ SOAP
Capture หลักการนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลของหนักระดาษจากการสแกน
หรือ อุปกรณ์อื่นๆเช่นปริ้นเตอร์ หรือ Optical character reconition ( กระบวนการทางกลไกหรือ
ทางอิเล็ก ทรอนิ กส์เพื่อแปลภาพของข้อความจากการเขียนหรือจากการพิมพ์ ไปเป็น ข้อความที่
สามารถแก้ไขได้โ ดยเครื่ องคอมพิว เตอร์ )หรือมีก ารใช้ OMR Software ที่เป็นซอฟต์ แวร์ที่ ใ ช้
สาหรับอ่านค่าในช่อง เช่นใช้ตรวจสอบปรนัย
Indexing เป็นการติ ดตามเอกสารอิเล็กทรอนิก ส์อาจเป็นสิ่งที่ง่ายสาหรับการเก็บตั ว
Track ที่เจาะจงของข้อมูลแต่มัก จะมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นสาหรับการจัด หมวดหมู่ ให้ผ่าน
metadata ดังนั้ นการ Indexing ให้สามารถสืบค้น ได้ อย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่มีข นาดใหญ่จึงต้อง
คานึงถึงโครงสร้างทาง topology ของ index ด้วย
Storage การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องคานึงว่า เก็บที่ไหน นานเท่าไหร่ หรือการ
เปลี่ยนที่อยู่ของเอกสารไปเก็บอีกที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับ (Hierarchical storage management) และ การ
ทาลายเอกสาร
Retrieval การเรียกดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากการจัดเก็บ ในบางครั้งอาจจะดูเหมือน
ง่ายในทางการสืบค้นแต่ในบริบททางอิเล็กทรอนิกส์จะค่อนข้างซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับโครงสร้ างทางดั ชนี บางครั้งการค้น หาบางระบบ สามารถหาบางส่วนของค าหรือ
บางส่วนของ metadata ที่คาดหวังได้ ในบางระบบอาจจะอนุญาตให้มีการสืบค้นแบบใช้ การระบุ
นิพจน์บูลีนให้มีหลากหลายคาหรือวลีที่ต้องการได้
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Distribution เอกสารที่เผยแพร่จะต้องมีรูปแบบ (Format) ที่ยากต่อการถูกเปลี่ยนแปลง
โดยง่าย วิธีปฏิบัติ โ ดยทั่ว ไปในทางกฎหมาย เอกสารต้ นฉบับจะไม่ถูกแจกจ่ายแต่จ ะเก็บไว้ใ น
สถานที่ๆปลอดภัย หากเอกสารถูก แจกจ่ายด้ วยรูปแบบอิเลคโทรนิ ค ในสภาวะที่มีก ารควบคุม
เครื่องมือที่ใช้งานต้องมีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบว่าทางานอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกันกับตัว
นาส่งเอกสารอิเลคโทรนิคที่ต้องมีคุณภาพ ทั้งสองอย่างนี้ต้องนามาประยุกต์ใช้ในระบบเอกสารที่มี
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน หากความสมบูรณ์ของเอกสารเป็นสิ่งที่จาอย่างยิ่ง
Security การรักษาความปลอดภัยมีความสาคัญมากในการใช้งานการจัดการเอกสาร
จานวนมาก ข้อมูลบางอย่างจ าเป็นต้ องเข้ารหัสและเป็นความลับสูงมีข้อก าหนดที่ซับซ้อนเช่น
ข้อมูลประวัติทางการแพทย์ Workflow คือการบริหารจัดการ ลาดับขั้น ตอนของการปฏิบัติงาน
ระหว่าง บุคลากร หรือหน่วยงาน โดยกาหนดเป็นกฎเกณฑ์ และใช้เอกสาร หรือคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการกากับงาน
Versioning เป็นการควบคุมการเปลี่ยนแปลง โดยให้มีหมายเลขการเปลี่ยนแปลง หรือ
การกาหนดวัน ที่เปลี่ยนแปลง และจัดเก็บสารองข้อมูลดั งเดิมไว้ เผื่อทาการเรียกคืน ข้อมูล หรือ
แก้ไขกลับ และเพื่อให้รู้ถึงสถานะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
Records Management system เป็นการจัด การคุณลัก ษณะของข้อมูล โดยสามารถ
บริหารจัดการ ก าหนดค่าอายุของข้อมูลในระบบได้ ตามเงื่อนไข ซึ่งในปัจจุบันได้ มี การกาหนด
มาตรฐานการจัดการอายุของข้อมูล เช่น DoD 5015.2-STD Version x เป็นข้อกาหนดตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของการจัด เก็บข้อมูล ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งมีซอฟแวร์บางรายเท่านั้น ที่ได้
รับรองตามมาตรฐานนี้
เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Content management system ระบบจัด การเนื้ อหา (Content management system,
CMS) คือระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อจัดระเบียบ และส่งเสริมการทางานในหมู่คณะ ให้
สามารถสร้างเอกสาร หรือเนื้อหาสาระอื่นๆ โดยมากแล้ว ระบบจัดการเนื้อหา มักจะเป็นเว็บแอป
พลิเคชั น ซึ่ง ใช้จัด การเว็ บไซต์ และเนื้ อหาบนเว็ บ และมีไม่น้ อยที่ร ะบบจัด การเนื้ อหาต้ องใช้
ซอฟต์แวร์พิเศษบนเครื่องเครื่องลูกข่าย เพื่อใช้แก้ไขและสร้างบทความต่างๆ ระบบจัดการเนื้อหา
ในตลาดซอฟต์แวร์ค อมพิวเตอร์มีทั้งแบบที่ทาเพื่อการค้าและแบบ โอเพนซอร์สเนื้อหาที่อยู่บน
ระบบอาจจะเป็นเนื้อหาที่เป็น ข้อความตัวอักษรไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์
วิดีโอ หรือไฟล์เอกสารอื่นๆ ก็ได้ ระบบจัดการเนื้อหามักมีระบบการจัดการลาดับการดาเนินงาน
ของเนื้อหาที่เรียกว่า Workflow ซึ่งลาดับการดาเนินงานนั้นโดยมากจะประกอบไปด้วย - ขั้นตอน
การนาเนื้ อหาเข้าระบบ (Ingestion หรือ Creation) เช่น ผู้บริหารระดับสูงเห็นชอบให้มีการสร้าง
เนื้อหาใหม่ขึ้น และผู้พัฒนาสร้างเทมเพลต และ โฟลเดอร์เพื่อรองรับข้อมูลบนเว็บ - ขั้นตอนการ
ตรวจสอบเนื้อหา (Staging หรือ Approval) มีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเนื่องจากหาก

12
ข้อมูลผิดพลาดจะมีความยุ่งยากในการกลับมาแก้ไข มีการกระจายงานสู่กลุ่มพนักงาน เพื่อจาหน่าย
ให้พนักงานช่วยสร้างเนื้อหา และแก้ไขเนื้อหา - ขั้นตอนการนาเนื้อหาไปเผยแพร่ (Delivery หรือ
Publishing) ผู้ดูแลเว็บไซด์อนุมัติ รวบรวมข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ได้
ทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยี
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นไปมากทาให้ระบบการจัดการต่างๆเร็วขึ้น
จากคากล่าวของ Tim Berners-lee ที่ว่า ‛ไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงโลกได้มากกว่าที่คอมพิวเตอร์ทา‛
การเกิดขึ้นของคอมพิวเตอร์ทาให้การทาหลายอย่างที่สมัยก่อนไม่มีทางทาได้เป็นไปได้เช่น การ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเอกสารต่ างๆได้โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที สมัยก่อนการจัดการเกี่ยวกับ
Document จะเป็นการจัดเอกสาร กาหนดที่อยู่เป็นแฟ้มใส่ใ นตู้เอกสาร การทาดัชนี ที่ยุ่งยาก แต่
ปัจจุบันสามารถทาได้ง่ายและยังมีระบบที่เป็น optical ในการสกัดคาจากไฟล์รูปภาพได้อีกด้ว ย
เสมือนกับว่าคอมพิว เตอร์ สามารถอ่านหนั งสือได้ ช่ว ยในการจัด การและทาองค์ประกอบของ
Document management สามารถดึงข้อมูลได้ รวดเร็วในอนาคตเนื่องจากแหล่งการจัดการข้อมูล
ต่างๆสามารถทางานกับ Application ต่างๆได้ ทาให้มีการพัฒนาลูกเล่นต่างๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิม
อาจจะมีบริ ก ารใหม่ๆเข้ามาที่พัฒ นาพร้อมกับเทคโนโลยี เช่นในอนาคตอาจจะมีก ารผสานกัน
ระหว่างการจัดการเนื้อหาระดับองค์กรกับระบบจัดการเก็บข้อมูลเช่นการนาเสนอวงจรชีวิตของ
ลูกค้าตลอดเวลาเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรเช่นหาสินค้า และบริการที่
เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีเทคโนโลยีที่ล้าหน้า และการจัดการข้อมูลและเอกสารที่ดี
หรืออาจจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเก็บเอกสารในรูปแบบอื่นๆ นอกจาก รูป เสียงข้อความ
เช่นการเก็บรูปแบบทางชีววิทยา เช่น รัฐบาลเก็บตัวอย่าง DNA ของคนในประเทศโดยบันทึกเป็น
เอกสารในรูปแบบที่สามารถ Capture ได้และมีการทา indexing เพื่อให้สามารถตามตัวบุคคล หรือ
ระบุตัวบุคคลมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆขององค์กรกับองค์กรอื่นทาให้สามารถช่วยติดตามวิถี
ชีวิ ต ของบุ ค คลหนึ่ ง ได้ เ ป็ น ต้ น อาจจะมี ห ลายๆอย่ างตามมา สรุ ป คือ เทคโนโลยี Document
management system นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีอื่นๆในปัจจุบัน
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2.2 การจัดการแฟ้มข้อมูล
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแฟ้มข้อมูล (File manipulation) จะแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละระบบงาน แต่จะมีกิจกรรมหลักในการใช้ข้อมูล ได้แก่
การสร้ างแฟ้มข้อมูล (File creating) คือ การสร้างแฟ้มข้อมูล เพื่อน ามาใช้ใ นการ
ประมวลผล ส่วนใหญ่จะสร้างจากเอกสารเบื้องต้น (source document) การสร้างแฟ้มข้อมูลจะต้อง
เริ่มจากการพิจารณากาหนดสื่อข้อมูลการออกแบบฟอร์มของระเบียน การกาหนดโครงสร้างการ
จัดเก็บแฟ้มข้อมูล (file organization) บนสื่ออุปกรณ์
การปรับปรุงรักษาแฟ้มข้อมูลแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1) การค้นคืน ระเบียนในแฟ้มข้อมูล (Retrieving) คือ การค้นหาข้อมูลที่ต้องการหรือเลือก
ข้อมูลบางระเบียนมาใช้เพื่องานใดงานหนึ่ง การค้นหาระเบียนจะทาได้ ด้วยการเลือกคีย์ฟิลด์ เป็น
ตัวกาหนดเพื่อที่จะนาไปค้นหาระเบียนที่ต้องการในแฟ้มข้อมูล ซึ่งอาจจะมีการกาหนเงื่อนไขของ
การค้นหา เช่น ต้องการหาว่า พนักงานที่ชื่อสมชายมีอยู่กี่คน
2) การปรับเปลี่ยนข้อมูล (Updating) เมื่อมีแฟ้มข้อมูลที่จะนามาใช้ในการประมวลผลก็จาเป็น
ที่จะต้องทาหรือรักษาแฟ้มข้อมูลนั้นให้ทันสมัยอยู่เสมอ อาจจะต้องมีการเพิ่มบางระเบียนเข้าไป
(adding) แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่ง (changing) หรือลบบางระเบียนออกไป (deleting)
ประเภทของแฟ้มข้อมูล
ประเภทของแฟ้มข้อมูล (File Type) เราสามารถจาแนกแฟ้มข้อมูลออกตามลักษณะของ
ข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้และสามารถแบ่งแฟ้มข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. แฟ้มข้อมูลหลัก (Master File) เป็น แฟ้มข้อมูลซึ่งเก็บข้อมูลที่สาคัญ เช่น แฟ้มข้อมูล
ประวัติ ลูก ค้า (Customer master file) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้ น แฟ้มข้อมูลประวัติผู้จัดส่งสิน ค้า
(Supplier master file) แฟ้มข้อมูลสินค้าคงเหลือ (Inventory master file) แฟ้มข้อมูลบัญชี (Account
master file) เป็นต้น ซึ่งแฟ้มข้อมูลหลักเหล่านี้ เป็น ส่วนประกอบของระบบงานบัญชี (Account
system)
2. แฟ้มรายการปรับปรุง (Transaction file) เป็นแฟ้มที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลหลัก
ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน รายการที่เกิดขึ้นต้องน าไปปรับปรุงกับแฟ้มข้อมูลหลักเพื่อให้
แฟ้มข้อมูลหลักมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลสามารถทาได้ หลายอย่าง เช่น การเพิ่มรายการ (Add record)
การลบรายการ (Delete record) และการแก้ไขรายการ (Edit)
การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล (File organization) มีวิธีการจัดได้หลายประเภท เช่น
 การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลาดับ (Sequential File organization) ลักษณะการจัด
ข้อมูลรายการจะเรียงตามฟิลด์ที่กาหนด (Key field) เช่น เรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหา
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น้อยหรือเรียงตามตัวอักษร โดยส่วนมากมักจะใช้เทปแม่เหล็กเป็นสื่อในการเก็บข้อมูลซึ่งการเก็บ
โดยวิธีนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
1. เป็นวิธีที่เข้าใจง่าย เพราะการเก็บจะ
เรียงตาม ลาดับ

ข้อเสีย
1. เสียเวลาในการปรับปรุงในกรณีที่มี
รายการ ปรับปรุงน้อยเพราะจะต้องอ่านทุก
รายการจนกว่า จะถึงรายการที่ต้องการปรับปรุง
2. ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ และง่ายต่อ
2. ต้องมีการจัดเรียงข้อมูลที่เข้ามาใหม่ให้
การสร้าง แฟ้มใหม่
อยู่ในลาดับ เดียวกันในแฟ้มข้อมูลหลักก่อนที่จะ
ประมวลผล
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงข้อดีและข้อเสียในการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลตามลาดับ
 การจัดระเบียนแฟ้มข้อมูลแบบตรงหรือแบบสุ่ม (Direct or random file organization)
โดยส่วนมากมักจะใช้จานแม่เหล็ก (Hard disk) เป็นหน่วยเก็บข้อมูล การบันทึกหรือการเรียกข้อมูล
ขึ้นมาสามารถเรียกได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านรายการอื่นก่อน เราเรียกวิธีนี้ว่าการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง
(Direct access) หรือการเข้าถึงโดยการสุ่ม (Random Access) การค้นหาข้อมูลโดยวิธีนี้จะเร็วกว่า
แบบตามลาดับ ทั้งนี้เพราะการค้นหาจะกาหนดดัชนี (Index) จะนั้นจะวิ่งไปหาข้อมูลที่ต้องการหรือ
อาจจะเข้าหาข้อมูลแบบอาศัยดัชนีและเรียงลาดับควบคู่กัน (Indexed Sequential Access Method
(ISAM) โดยวิธีนี้ จะก าหนดดั ชนี ที่ต้องการค้น หาข้อมูล เมื่อพบแล้ว ต้องการเอาข้อมูลมาอีก กี่
รายการก็ให้เรียงตามลาดับของรายการที่ต้องการ ซึ่งการเก็บโดยวิธีนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
ข้อเสีย
1. สามารถบั น ทึ ก เรี ย กข้ อ มู ล และ
1. สิ้นเปลืองเนื้อที่ในหน่วยสารองข้อมูล
ปรับปรุ งข้อมูลที่ ต้ องการได้ โ ดยตรง ไม่ต้ อ ง
ผ่านรายการที่อยู่ก่อนหน้า
2. ในการปรับปรุงและแก้ข้อมูลสามารถ
2. ต้องมีการสารองข้อมูลเนื่องจากโอกาส
ทาได้ทันที
ที่ ข้ อมู ล จ ะมี ปั ญ หา เ กิ ด ได้ ง่ า ย กว่ าแ บ บ
ตามลาดับ
ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงข้อดีและข้อเสียในการจัดแฟ้มข้อมูลแบบตรงหรือสุ่ม
อุปสรรคในการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบดั้งเดิม
อุปสรรคในการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบดั้งเดิม (Traditional or Conventional file) คือ
หน่ว ยสารองข้อมูล (Storage) จะมีแฟ้มข้อมูลหลักอยู่และในแฟ้มข้อมูลหลัก (Master file) จะ

15
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ (Data Element) เช่น A-Z แต่ละแผนกก็จะต้องเขียนโปรแกรมประยุกต์
(Application Program) ของงานตนเองขึ้นมา ซึ่งแต่ละงานอาจจะมีการเรียกใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกัน
แสดงการใช้แฟ้มข้อมูลแบบดั้งเดิม

รูปที่ 2.1 รูปแสดงการใช้แฟ้มข้อมูลแบบดั้งเดิม (Traditional file) กับงานประยุกต์ต่างๆ
จากรูปจะเห็นว่าโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ อาจจะมีการเรียกใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกัน ซึ่งทา
ให้โอกาสที่จะเกิด ข้อผิดพลาด (Error) มีมากขึ้น หากไม่มีการควบคุมการใช้แฟ้มที่ดี ดังนั้ นปัญหา
อาจจะเกิดขึ้นได้หลายประการเช่น
1. การซ้าซ้อน และการสับสนของข้อมูล (Data Redundancy and confusion)
2. ข้อมูลและโปรแกรมขึ้นต่อกัน (Program-data dependence)
3. ขาดความยืดหยุ่น (Lack of flexibility)
4. ขาดความปลอดภัยของข้อมูล (Poor security)
5. ข้อมูลขาดความสะดวกในการใช้และการแบ่งปันกัน (Lack of data sharing and availability)
การจัดการแฟ้มข้อมูล
การจัดการแฟ้มข้อมูล (File Management) ในอดีต ข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะอยู่ในรูปของ
แฟ้มข้อมูลอิสระ (Conventional File) ซึ่งระบบงานแต่ละระบบก็จะสร้างแฟ้มของตนเองขึ้นมาโดย
ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น เช่ น ระบบบั ญ ชี ที่ ส ร้ า งแฟ้ ม ข้ อ มู ล ของตนเอง ระบบพั ส ดุ ค งคลั ง
(Inventory) ระบบการจ่ายเงิน เดื อน(Payroll) ระบบออกบิล (Billing) และระบบอื่น ๆต่ างก็มี
แฟ้มข้อมูลเป็น ของตนเอง หากมีก ารปรับปรุงแก้ไขก็จ ะทาเฉพาะส่วนจึงทาข้อมูลขององค์การ
บางครั้งเกิดสับสนเนื่องจากข้อมูลขัดแย้งกันและในบางองค์การอาจจะมีการเขียนโปรแกรมโดยใช้
ภาษาที่เขียนที่ต่างกัน เช่นภาษาโคบอล (COBOL language) ภาษาอาร์พีจี(RPG) ภาษาปาสคาล
(PASCAL) หรือภาษาซี (C language) ซึ่งมีลักษณะของแฟ้มข้อมูลที่สร้างด้วยภาษาที่ต่างกันก็ไม่
สามารถจะใช้งานร่วมกันได้ จึงทาให้องค์การเกิดการสูญเสียในข้อมูล ดังนั้นก่อนที่องค์การจะนา
คอมพิวเตอร์มาใช้จะต้องมีการวางแผนถึงระบบการบริหารแฟ้มข้อมูล
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การแบ่งประเภทของแฟ้มข้อมูลและการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล
การบริหารแฟ้มข้อมูลจะต้องมีการกาหนดโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้นมาว่าจะใช้ภาษา
อะไร มีหน่วยงานใดต้องใช้ ต้องการข้อมูลอะไร ข้อมูลที่แต่ละแผนกต้องการซ้ากันหรือไม่ หรือมี
ข้อมูลอะไรที่ขาดหายไปและข้อมูลฟิลด์ไหนที่จะใช้เป็นคีย์ในการค้นหาข้อมูล
ประเภทของแฟ้มข้อมูล (File Type) เราสามารถจาแนกแฟ้มข้อมูลออกตามลักษณะของข้อมูลที่เก็บ
บันทึกไว้และสามารถแบ่งแฟ้มข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
แฟ้มข้อมูลหลัก (Master File) เป็นแฟ้มข้อมูลซึ่งเก็บข้อมูลที่สาคัญ เช่น แฟ้มข้อมูล
ประวัติ ลูก ค้า (Customer master file) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้ น แฟ้มข้อมู ลประวัติผู้จัดส่งสิน ค้า
(Supplier master file) แฟ้มข้อมูลสินค้าคงเหลือ (Inventory master file) แฟ้มข้อมูลบัญชี (Account
master file) เป็นต้น ซึ่งแฟ้มข้อมูลหลักเหล่านี้ เป็น ส่วนประกอบของระบบงานบัญชี (Account
system)
แฟ้มรายการปรับปรุง (Transaction file) เป็นแฟ้มที่บัน ทึกข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
หลักที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน รายการที่เกิดขึ้นต้องนาไปปรับปรุงกับแฟ้มข้อมูลหลักเพื่อให้
แฟ้มข้อมูลหลักมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
วิธีการประมวลผล
วิธี ก ารประมวลผล (Processing Technique) การใช้ ค อมพิ ว เตอร์เ พื่อ ช่ว ยในการ
ประมวลผลทางธุรกิจนั้นมีวิธีการประมวลผลได้หลายแบบดังนี้
1. การประมวลผลแบบชุด (Batch Processing) คือ การประมวลผลโดยผู้ใ ช้จ ะทาการ
รวบรวมเอกสารที่ต้ องการประมวลผลไว้เป็นชุดๆ ซึ่งแต่ ละชุดอาจจะก าหนดเท่ากับเอกสาร 10
หรือ 20 รายการหรือมากกว่าก็ได้แต่ให้มีขนาดเท่ากัน แล้วป้อนข้อมูลดังกล่าวสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
จากนั้นจึงใช้คาสั่งให้ประมวลผลพร้อมกันที่ละชุดตัวอย่าง บริษัทหนึ่งอาจจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อออกบิลโดยมีการรวบรวมใบสั่งซื้อจากลูกค้าภายในหนึ่งวันจากแผนกขาย จากนั้นก็ส่งให้แผนก
คอมพิว เตอร์ ทาการป้อนข้อมูลและตรวจสอบความ ถูก ต้ องของข้อมูลก่อนที่จ ะเก็บบัน ทึก ไว้
จากนั้นก็จะนาข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล ซึ่งอาจจะต้องอาศัยแฟ้มข้อมูลอื่นๆ มาประกอบการ
ประมวลผล เช่น แฟ้ม ข้อมูลสินค้าคงเหลือ แฟ้มข้อมูลลูกหนี้ กรณีลูกค้าซื้อเงินเชื่อและแฟ้มประวัติ
ลูกค้า เป็นต้น จากนั้นก็จะนาข้อมูล ดังกล่าวไปประมวลผล ซึ่งอาจจะต้องอาศัยแฟ้มข้อมูลอื่นๆ มา
ประกอบการประมวลผล เช่น แฟ้มข้อมูลสินค้าคงเหลือ แฟ้ม ข้อมูลลูกหนี้ กรณีลูกค้าซื้อ เงินเชื่อ
และแฟ้มประวัติลูกค้า เป็นต้น จากนั้นจึงออกบิลเพื่อส่งต่อให้กับผู้ข ายเพื่อเบิกสินค้าที่แผนกพัสดุ
สินค้าหรือโกดัง (Warehouse) พิจารณา แสดงข้อดีและข้อเสียของการประมวลผลแบบชุด
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รูปที่ 2.2 รูปแสดงขั้นตอนการรวบรวมบิลเป็นชุดก่อนประมวลผลแบบชุด
2. การประมวลผลแบบโต้ตอบ (Interactive) หมายถึง การทางานในลักษณะที่มีการโต้ตอบ
ระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น กรณีที่
ลูกค้า นายวัลลภ คลองหก จากบริษัทราชมงคล จากัด ติดต่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากแผนกขาย
เจ้าหน้าที่พนักงานขายจะต้องป้อนรหัสลูกค้าเพื่อเรียกประวัตินายวัลลภขึ้นมาพิจารณาว่าในขณะนี้
ได้สั่งซื้อสินค้าเกินวงเงินเครดิตหรือไม่ ถ้าไม่เกินก็อนุมัติการขายแต่ถ้าหากเกินก็อาจจะให้ชาระ
เป็นเงินสด จากนั้นจะมีการตรวจสอบแฟ้มสินค้าคงคลังว่ามีสินค้าดังกล่าวหรือไม่เพื่อตัดสต็อก
(Stock) แล้วพิมพ์บิลเพื่อจัด ส่งให้ลูก ค้า แสดงการทางานการออกบิลโดยการประมวลผลแบบ
โต้ตอบ
3. การประมวลผลแบบออนไลน์ (Online processing) คือ การประมวลผลร่วมกันระหว่าง
คอมพิวเตอร์ที่ ต่อพ่วงกับระบบสื่อสาร (Communication) โดยอาศัยอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น โมเด็ม
(Modem) ซึ่ง ลัก ษณะการทางานอาจจะมีเครื่องคอมพิว เตอร์หลายเครื่อ งต่ อพ่ว งกัน ในระบบ
เครื อ ข่ า ย (Network) ซึ่ ง อาจจะเป็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรื อ
ไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไม่จาเป็นต้องอยู่ใกล้กันแต่สามารถที่
จะติดต่อสื่อสารกันได้โดยมีการส่งผ่านข้อมูลไปมาระหว่างกัน ในระบบไมโครคอมพิวเตอร์เรา
อาจจะสร้างเครือข่ายในลักษณะเครือขายเฉพาะ (Local Area Network(LAN) ซึ่งเป็นเครือข่ายใกล้ๆ
หรืออาจสร้างเครือข่ายงานกว้าง [Wide Area Network(WAN) ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อยู่
ห่างไกลกันมากแต่เชื่อมต่อกันได้โดยระบบ โทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์หรือดาวเทียม ในเชิงธุรกิจ
กรณีทพี่ นักงานขายอยู่ต่างจังหวัดและจะส่งใบสั่งซื้อของลูกค้า เข้ามาที่สานักงานใหญ่ก็สามารถทา
ได้โดยส่งข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์แล้วพิมพ์บิลทีสานักงาน จากนั้นก็จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ตามใบสั่ง
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รูปที่ 2.3 รูปแสดงการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
2.3 ระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล (Database) คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อบารุงรักษาข้อมูลสารสนเทศ (Maintain information) และสามารถนาข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้น
มาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกนามาจัดเก็บในที่เดียวกัน โดย
ข้อ มู ลอาจเก็ บ ไว้ใ นแฟ้ม ข้ อมู ล เดี ย วกั น หรื อ แยกเก็ บ หลาย ๆ แฟ้ ม ข้ อมู ล แต่ ต้ อ งมี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์ร ะหว่างข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลมีข้อดีกว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลพอสรุปประเด็นหลัก ๆ ได้ดังนี้
o มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data sharing)
o ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล (reduce data redundancy)
o ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น (improved data integrity)
o เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล (increased security)
o มีความเป็นอิสระของข้อมูล (Data independency)
การจัดการฐานข้อมูล
การจัด การฐานข้อมูล(Database Management) คือ การบริหารแหล่งข้อมูลที่ถูก เก็บ
รวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพและลด
การซ้าซ้อนของข้อมูล รวมทั้งความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ในอดีตการเก็บข้อมูล
มักจะเป็นอิสระต่อกันไม่มีการเชื่อมโยงของข้อมูลเกิดการ สิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เช่น
องค์การหนึ่งจะมีแฟ้มบุคคล (Personnel) แฟ้มเงินเดือน (Payroll) และแฟ้ม สวัสดิการ (Benefits)
อยู่แยกจากกัน เวลาผู้บริหารต้องการข้อมูลของพนักงานท่านใดจาเป็นจะต้องเรียกดูแฟ้มข้อมูลทั้ง 3
แฟ้ม ซึ่งเป็นการไม่สะดวก จงทาให้เกิดแนวความคิดในการรวมแฟ้มข้อมูลทั้ง 3 เข้าด้วยกันแล้วเก็บ
ไว้ที่ ศูนย์กลางในลักษณะฐานข้อมูล (Database) จึงทาให้เกิดระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database
Management system (DBMS) ซึ่งจะต้องอาศัยโปรแกรมเฉพาะในการสร้างและบารุงรักษา (Create
and Maintenance) ฐาน ข้อมูลและสามารถที่จะให้ผู้ใช้ประยุกต์ใช้กับธุรกิจส่วนตัวได้โดยการดึง
ข้อมูล (Retrieve) ขึ้น มาแล้ว ใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รูปอื่น สร้างงานขึ้น มาโดยใช้ข้ อมูลทีมีอยู่ใ น
ฐานข้อมูล แสดงการรวมแฟ้มข้อมูล 3 แฟ้มเข้าด้วยกัน
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ระบบการจัดการฐานข้อมูล จะมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่วนได้แก่
1. ภาษาค านิ ยามของข้อมูล [Data Definition Language (DDL)] ในส่ว นนี้ จ ะกล่าวถึง
ส่วนประกอบของระบบการจัดการฐาน ข้อมูลว่าข้อมูลแต่ละส่วนประกอบด้วยอะไรบ้าง (Data
element) ในฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาษาทางการที่นักเขียนโปรแกรมใช้ในการ สร้างเนื้อหาข้อมูลและ
โครงสร้างข้อมูลก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นแบบฟอร์มที่สต้องการของโปรแกรมประยุกต์
หรือในส่วนของ DDL จะประกอบด้วยคาสั่งที่ใช้ในการกาหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร
แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด รวมถึงการเพิ่มคอลัมน์ การกาหนดดัชนี เป็นต้น
2. ภาษาการจัดการฐานข้อมูล (Data Manipulation Language (DML) เป็นภาษาเฉพาะที่ใช้
ในการจัดการระบบฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโปรแกรมภาษาในยุคที่สามและยุคที่สี่เข้า
ด้วยกันเพื่อจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ภาษานี้มักจะประกอบด้วยคา สิ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ
สร้างโปรแกรมพิเศษขึ้นมา รวมถึงข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบันที่นิยมใช้ ได้แก่ ภาษา SQL(Structure
Query Language) แต่ถ้าหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ DBMS มักจะสร้างด้วยภาษาโคบอล
(COBOL language) ภาษาฟอร์แทน (FORTRAN) และภาษาอื่นในยุคที่สาม
3. พจนานุก รมข้อมูล (Data Dictionary) เป็น เครื่องมือสาหรับการเก็บและการจัดข้อมูล
สาหรับการบารุงรักษาในฐานข้อมูล โดยพจนานุกรมจะมีการกาหนดชื่อของสิ่งต่างๆ (Entity) และ
ระบุไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล เช่น ชื่อของฟิลด์ ชื่อของโปรแกรมที่ใช้รายละเอียดของข้อมูล ผู้มี
สิทธิ์ใช้และผู้ที่รับผิดชอบ แสดงส่วนประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล

รูปที่ 2.4 แสดงส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูล
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ข้อดีและข้อเสียของระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการที่องค์การจะนาระบบนี้มาใช้
กับหน่ ว ยงาของตนโดยเฉพาะหน่ ว ยงานที่ เคยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แล้ ว แต่ ไ ด้ จั ด แฟ้ มแบบดั้ ง เดิ ม
(Convention File) การที่จะแปลงระบบเดิมให้เป็นระบบใหม่จะทาได้ยากและไม่สมบูรณ์ ไม่คุ้มกับ
การลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากค่าใช้จ่าในการพัฒนาฐานข้อมูลจะต้องประกอบด้วย
1. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ กี่ ย ว กั บ บุ ค ล า ก ร โ ด ย เ ฉ พ า ะ ผู้ ดู แ ลร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ( Database
Administrator(DBA) และคณะ
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลโดยแปลงข้อมูลเก่ให้เป็นฐานข้อมูลและจะต้องมี
การแก้ไขโปรแกรมเก่า
3. การเพิ่มอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทาให้มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น มีการ
เข้าถึง(Access) ข้อมูลที่รวดเร็ว อาจต้องมีการเพิ่มโพรเซสเซอร์
4. ค่าใช้จ่ายทางด้านโปรแกรมประยุกต์
นอกจากนั้นยังอาจจะเกิดอุปสรรคในการพัฒนาระบบข้อมูล
1. ความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลเข้าย่อมมีผลกระทบกับหน่วยงานอื่นทีนาข้อมูลนั้นไป
ใช้เนื่องจากไม่มี ข้อมูลอื่นที่มาเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูลชุดนั้น
2. สร้างแฟ้มข้อมูลร่วมเพื่อตอบสนองกับองค์การ ทุกแผนกกระทาได้ยากเนื่องจากแต่ละ
แผนกอาจจะต้องการได้ข้อมูลในความละเอียดที่ไม่เท่ากัน ผู้จัดการระดับล่างต้องการใช้ข้อมูลเพื่อ
การทางานวันต่อวัน แต่ ผู้บริหารระดับสูงต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน ดังนั้น การออกแบบ
ฐานข้อมูลจึงทาได้ยากมาก
3. ในเรื่องของความปลอดภัยทั้งนี้ เนื่ องจากทุกแผนกมีก ารใช้ข้อมูลร่วมกันจึงต้ องมีการ
สร้างระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล จะต้องมีการกาหนดรหัสผ่าน
(Password) และการจัดลาดับความสาคัญของงาน (Priority) รวมถึงการกาหนดสิทธ์ในการใช้งาน
ของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งเป็นการยุ่งยากสาหรับการใช้ฐาน ข้อมูลร่วมกัน ไม่เหมือนกับระบบเดิม ทุก
แผนกมีสิทธิ์ใช้ เครื่องของตนเองได้เต็มที่ มีอิสระในการตัดสินใจ
ส่วนข้อดีในการจัดการฐานข้อมูล
1. ลดความยุ่งยากของข้อมูลภายในองค์การโดยรวมข้อมูลไว้ที่จุดหนึ่งและผู้ควบคุมดูแลการ
ใช้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์และดูแลความปลอดภัย
2. ลดการซ้าซ้อนของข้อมูล (Redundancy) ในกรณีที่ข้อมูลอยู่เป็นเอกเทศ
3. ลดความสับสน (Confusion) ของข้อมูลภายในองค์การ
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมและการบารุงรักษาภายหลังจากระบบสมบูรณ์แล้วจะ
ลดลงเมื่อเทียบกับแบบเก่า
5. มีความยืดหยุ่นในการขยายฐานข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขทาได้ง่ายกว่า
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6. การเข้าถึงข้อมูลและความสะดวกในการใช้สารสนเทศมีเพิ่มขึ้น
แนวคิดการรวบรวมการจัดระเบียบฐานข้อมูล
 บิต บิตแต่ละบิตนั้นเมื่อประกอบรวมกันเรียกว่า ไบท์ หรืออักขระ เมื่อนาอักขระหลายๆ
ตัวรวมกันโดยมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจะเรียกว่า เขตข้อมูลหรือฟิลด์ ฟิลด์หลายๆฟิลด์ที่มี
ความหมายแตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กันรวมกันเราจะเรียกว่า เรคคร์อด
 หน่ ว ยความจาโดยทั่ว ไปจะถูก แบ่งออกเป็น สองพวกใหญ่ ๆ คือ หน่ ว ยความจ าแบบ
หน่ ว ยเก็บลบเลือนได้ (volatile storage) และหน่ว ยความจ าประเภทหน่ วยเก็บลบเลือนไม่ได้
(nonvolatile storage) หน่วยความจาหลักที่ที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ
หน่วยความจาหลักประเภทแรม (Random Access Memory, RAM) และหน่วยความจา
หลักประเภทรอม (Read Only Memory, ROM) หน่วยความจาสารองเป็นหน่วยความจาที่สามารถ
รัก ษาข้อมูลได้ ตลอดไป หลังจากได้ ทาการปิด เครื่องคอมพิว เตอร์แล้ว หน่ ว ยความจ าสารองมี
ประโยชน์ต่อระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก ถ้าปราศจากหน่วยความจาสารองแล้วเราจะไม่สามารถ
เก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ใช้ได้ในอนาคต
ระบบฐานข้อมูล มีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนได้แก่
 ข้อมูล (Data) ข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ
เบ็ดเสร็จ (Integrate) ฐานข้อมูลเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อลดข้อมูลซ้าซ้อนระหว่างแฟ้ม
ใช้ร่วมกันได้ (Share) ข้อมูลแต่ละชิ้นในฐานข้อมูลสามารถนามาแบ่งใช้กันได้ระหว่าง
ผู้ใช้ต่างๆ ในระบบ
 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วย อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเช่น จานแม่เหล็ก , I/O device,
Device controller , I/O channels , หน่วยประมวลผล และหน่วยความจาหลัก
 ซอฟต์ แ วร์ (Sorftware) ตัว กลางเชื่อ มระหว่ างฐานข้อ มูล และผู้ใ ช้คื อ DBMS เป็ น
ซอฟต์แวร์ที่สาคัญที่สุดของระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังมี Utility, Application Develoment tool,
Desisn aids, Report writers, ect.
 ผู้ใช้ (Users) มี 3 กลุ่มใหญ่
ความรู้พื้นฐานเรื่องเขตข้อมูล ระเบียน และแฟ้มข้อมูล
การประมวลผลด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล นั บ เป็ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ของการ
ประมวลผลเพราะถ้าปราศจากข้อมูล การประมวลผลก็ไม่อาจทาได้ ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จะเป็นข้อมูลที่จัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล (File) โดยแบ่งอกเป็น เรื่องตามชื่อ
แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น แฟ้มข้อมูลเรื่องลูกค้า แฟ้มข้อมูลเรื่องสินค้า แฟ้มข้อมูลเรื่องการขาย แฟ้มข้อมูล
เรื่องเช็คธนาคาร เป็นต้น ในการแบ่งเช่นนี้ แต่ละแฟ้มข้อมูลก็จะประกอบด้วยข้อมูลในเรื่องเดียวกัน
เช่น เมื่อหยิบแฟ้มข้อมูลลูกค้า จะมีรายละเอียดของลูกค้าทุกคน โดยทั่วไปกิจการจะมีการจัดข้อมูล
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ให้ง่ายต่อการใช้ (File organization) โดยจัดเป็นโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์
เก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดเก็บข้อมูลแบบเรียงลาดับตัวอักษรชื่อ เป็นต้น เมื่อมี
ความต้องการรายละเอียดของลูกค้าคนใด ก็จะนาแฟ้มข้อมูลลูกค้าออกมาเปิด และดึงเอารายละเอียด
ของลูกค้านั้นออกมา ซึ่งรายละเอียดของลูกค้าแต่ละคนอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น รายละเอียดของลูกค้าแต่ละคนนี้ เรียกว่า ระเบียนหรือเรคอร์ด แฟ้มข้อมูล
หนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยระเบียนหลาย ๆ ระเบียน
1. เขตข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ จะมีองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ
แฟ้มข้อมูล ความหมายของแฟ้มข้อมูลหนึ่ง ๆ นั้น มักจะเป็นเอกสารที่เป็นเรื่องเดียวกันและจัดเก็บ
รวบรวมไว้เป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูล เช่น แฟ้มข้อมูลประวัติพนักงาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในรูปของเอกสารเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ถ้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มีจานวน
น้อยความยุ่งยากในการค้น หาหรือในการจัด เก็ บก็จะไม่เกิด ขึ้น แต่ ถ้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มี
จานวนมากจะมีปัญหาเกิด ขึ้นในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนั้นและสิ้น เปลืองพื้นที่ใ นการจัดเก็บ
ข้อมูลนั้น ๆ วิธีการแก้ปัญหาการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในรูปของเอกสารเมื่อข้อมูลมีจานวนมากขึน้
ก็คือการนาข้อมูลเหล่านั้นเก็บ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็น
แฟ้มข้อมูล เช่นเดียวกับการจัดเก็บเป็นเอกสารแต่จะเป็นแฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกแม่เหล็กหรือเทปแม่เหล็ก
ข้อมูล หมายถึง กลุ่มของสารสนเทศที่สัมพันธ์กัน ความสัมพั นธ์ของกลุ่มสารสนเทศ
หรือข้อมูลนั้ นถูก กาหนดโดยผู้ใ ช้แฟ้มข้อมูล ข้อมูลเป็น ส่ว นประกอบสาคัญในการทางานของ
คอมพิวเตอร์ เพราะข้อมูลเป็นวัตถุดิบในการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่จัดการโดยคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยบิต (Bit) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดในแต่ละบิตจะเป็นตัวเลขในระบบเลขฐานสอง
ประกอบด้วย 0 และ 1 ซึ่งนามาใช้แทน ระหว่างสองสถานะ เช่น จริง-เท็จ เปิด-ปิด เป็นต้น เพื่อให้
สามารถแสดงสารสนเทศได้มากขึ้น บิตจึงถูกรวมต่อกันเข้าเป็นสายเพื่อแสดงสารสนเทศ โดยนา
บิตเหล่านั้นมาทาให้เป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นเรียกว่าไบต์ (byte)
ไบต์ ประกอบขึ้นมาจากบิตหลาย ๆ บิตมาเรียงต่อกัน แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์เข้าใจ
เพียงเลข 0 และเลข 1 เท่านั้นถ้าต้องการให้คอมพิวเตอร์รูปจักอักขระตัวอักษร A,B….,Z จะต้องมี
การเอาเลข 0 และเลข 1 มาเรียงต่อกันเป็นรหัสแทนอักขระ โดยปกติ 1 ตัวอักขระจะมีความยาว 8
บิต ซึ่งเท่ากับ 1 ไบต์ จานวนบิตที่นามาเรียงต่อกันเป็นไบต์นี้แตกต่างกันไปตามรหัสแทนข้อมูล
รหัสแทนข้อมูลที่ใช้กันแพร่หลายมี 2 ระบบคือ รหัสเอบซีดิก (EBCDIC) และรหัสแอสกี (ASCII)
ใช้ 8 บิต รวมกันเป็น 1 ไบต์ โดย 1 ไบต์ จะใช้แทนอักขระ 1 ตัว
เมื่อเรานาอักขระหลายๆตัวรวมกันโดยมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเรียกว่า เขต
ข้ อ มู ล หรื อ ฟิ ล ด์ (Filed) เช่ น การรวมของตั ว อั ก ษรและตั ว เลขเพื่ อ ใช้ แ ทนรหั ส ลู ก ค้ า เช่ น
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‘C0100001’ เป็นต้น ฟิลด์คือกลุ่มของอักขระที่สัมพัน ธ์กันตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปที่นามารวมกันแล้ว
แสดงลักษณะหรือความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ฟิลด์ คือ กลุ่มของอัก ขระทีสัมพัน ธ์กัน ตั้งแต่ 1 ตั ว ขึ้น ไปที่น ามารวมกัน แล้วแสดง
ลักษณะหรือความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ฟิลด์แต่ละฟิลด์ยังแยกออกเป็นประเภทข้อมูล ซึ่งจะบ่ง
บอกว่าในเขตฟิลด์นั้นบรรจุข้อมูลประเภทใดไว้ สามารถแยกประเภทของฟิลด์ได้เป็น 3 ประเภทคือ
o ฟิลด์ตัวเลข (numeric field) ประกอบด้วย อักขระที่เป็นตัวเลข ซึ่งอาจเป็นเลขจานวนเต็ม
หรือทศนิยมและอาจมีเครื่องหมายลบหรือบวก เช่น ยอดคงเหลือในบัญชีเป็นกลุ่มของตัวเลข
o ฟิลด์ตัวอักษร (alphabetic field) ประกอบด้วย อักขระที่เป็นตัวอักษรหรือช่องว่าง (blank)
เช่น ชื่อลูกค้าเป็นกลุ่มของตัวอักษร
o ฟิลด์อักขระ (character field หรือ alphanumeric field) ประกอบด้วย อักขระซึ่งอาจจะ
เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ เช่น ที่อยู่ของลูกค้า
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในฟิลด์ เป็นหน่วยย่อยของระเบียนที่บรรจุอยู่ในแฟ้มข้อมูล เช่น ฟิลด์
เลขรหัสประจาตัวบุคลากร ฟิลด์เงิน เดือนของลูกจ้าง หรือฟิลด์เลขหมายโทรศัพท์ของพนักงาน
ตัว อย่าง เช็ค ของธนาคารแห่งหนึ่งประกอบด้ว ย ชื่อที่อยู่ธนาคาร เช็ค เลขที่ จ่ายจ านวนเงินเป็น
ตัวเลข จานวนเงินเป็นตัวอักษร สาขาเลขที่ เลขที่บัญชี และลายเซ็น
ฟิลด์บางฟิลด์อาจจะประกอบด้วยข้อมูลหลาย ๆ ประเภทรวมกันในฟิลด์ เช่น ฟิลด์วันที่
ประกอบด้วย 3 ฟิลด์ย่อย ๆ คือ วันที่ เดือน และปี หรือในฟิลด์ชื่อธนาคาร ยังประกอบด้วยหลาย
ฟิลด์ย่อย ๆ คือ ชื่อธนาคาร ที่อยู่ เมือง ประเทศ และรหัสไปรษณีย์
2. ระเบียน
ระเบียนหรือเรคอร์ด (record) คือ กลุ่มของฟิลด์ที่สัมพันะกัน ประกอบขึ้นมาจากข้อมูล
พื้นฐานต่างประเภทกันรวมขึ้นมาเป็น 1 ระเบียน ระเบียนจะประกอบด้วย ฟิลด์ ต่างประเภทกันอยู่
รวมกันเป็นชุด เช่น ระเบียนของเช็คแต่ละระเบียน จะประกอบด้วยฟิลด็ ชื่อธนาคาร เช็คเลขที่ วันที่
สั่งจ่าย จานวนเงิน สาขาเลขที่ เลขที่บัญชี ข้อมูลเช็คธนาคารประกอบด้วยฟิลด์ต่าง ๆ
ระเบียนแต่ละระเบียนจะมีฟิลด์ที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลในระเบียนนั้น ๆ อย่างน้อย 1 ฟิลด์
เสมอ ฟิลด์ที่ใช้อ้างอิงนี้เรียกว่าคีย์ฟิลด์ (key field) ในทุกระเบียนจะมีฟิลด์หนึ่งที่ถูกใช้เป็นคีย์ฟิลด์
ฟิลด์ที่ถูกใช้เป็นคีย์จะเป็นฟิลด์ที่มีค่าไม่ซ้ากันในแต่ละระเบียน (unique) เพื่อสะดวกในการจัดเรียง
ระเบียนในแฟ้มข้อมูลและการจัดโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล เช่น ระเบียนของเช็คธนาคาร จะใช้
เลขที่บัญชีเป็นคีย์ฟิลด์ ระเบียนแฟ้มข้อมูลพนักงานใช้เลขประจาตัวพนักงานเป็นคีย์ฟิลด์
3. ชนิดของข้อมูล
ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บนั้นอาจจะมีรูปแบบได้หลายอย่าง รูปแบบสาคัญ ๆ ได้แก่
3.1 ข้อมูลแบบรูปแบบ (formatted data) เป็นข้อมูลที่รวมอักขระซึ่งอาจหมายถึงตัวอักษร
ตัวเลข ซึ่งเป็นรู ปแบบที่แน่น อน ในแต่ละระเบียน ทุกระเบียนที่อยู่ใ นแฟ้มข้อมูลจะมีรูปแบบที่
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เหมือนกันหมด ข้อมูลที่เก็บนั้นอาจเก็บในรูปของรหัสโดยเมื่ออ่านข้อมูลออกมาอาจจะต้องนารหัส
นั้นมาตีความหมายอีกครั้ง เช่น แฟ้มข้อมูลประวัตินักศึกษา
3.2 ข้อมูลแบบข้อความ (text) เป็น ข้อมู ลที่เป็น อัก ขระในแบบข้ อความ ซึงอาจหมายถึ ง
ตัวอักษร ตัวเลข สมการฯ แต่ไม่รวมภาพต่าง ๆ นามารวมกัน โดยไม่มีรูปแบบที่แน่นอนในแต่ละ
ระเบียน เช่น ระบบการจัดเก็บข้อความต่าง ๆ ลักษณะการจัดเก็บแบบนี้จะไม่ต้องนาข้อมูลที่เก็บมา
ตีความหมายอีก ความหมายจะถูกกาหนดแล้วในข้อความ
3.3 ข้อมูลแบบภาพลักษณ์ (images) เป็นข้อมูลที่เป็นภาพ ซึ่งอาจเป็นภาพกราฟที่ถูกสร้างขึ้น
จากข้อมูลแบบรูปแบบรูปภาพ หรือภาพวาด คอมพิวเตอร์สามารถเก็บภาพและจัดส่งภาพเหล่านี้ไป
ยังคอมพิวเตอร์อื่นได้ เหมือนกับการส่งข้อความ โดยคอมพิวเตอร์จะทาการแปลงภาพเหล่านี้ ซึ่งจะ
ทาให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะปรับขยายภาพและเคลื่อนย้ายภาพเหล่านั้นได้เหมือนกับข้อมูลแบบ
ข้อความ
3.4 ข้อมูลแบบเสียง (audio) เป็นข้อมูลที่เป็นเสียง ลักษณะของการจัดเก็บก็จะเหมือนกับการ
จัดเก็บข้อมูลแบบภาพ คือ คอมพิวเตอร์จะทาการแปลงเสียงเหล่านี้ให้คอมพิวเตอร์สามารถนาไป
เก็บได้ ตัวอย่างได้แก่ การตรวจคลื่นหัวใจ จะเก็บเสียงเต้นของหัวใจ
3.5 ข้อมูลแบบภาพและเสียง (video) เป็นข้อมูลที่เป็นเสียงและรูปภาพ ที่ถูกจัดเก็บไว้ด้วยกัน
เป็นการผสมผสานรูปภาพและเสียงเข้าด้วยกัน ลักษณะของการจัดเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์จะทาการ
แปลงเสียงและรูปภาพนี้ เช่นเดียวกับข้อมูลแบบเสียงและข้อมูลแบบภาพลักษณะซึ่งจะนามารวม
เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน
ข้อดีของการใช้ฐานข้อมูล
 กะทัดรัด (Compactness) ไม่ต้องมีที่ซ้าซ้อนจานวนมาก
 ความเร็ว (Speed) เรียกใช้ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
 น่าเบื่อหน่ายลดลง (Less drudgery) ความยุ่งยากลดลง และความน่าเบื่อหน่ายลดลง
 แพร่หลาย (Currency) มีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยให้ใช้ตลอดเวลา ในวงกว้างขึ้น
ความสาคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
จากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็นฐานข้อมูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
1. สามารถลดความซ้าซ้อนของข้อมูลได้
การเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่ ทาให้เกิดความซ้าซ้อน (Redundancy) ดังนั้น
การนาข้อมูลมารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูล จะชาวยลดปัญหาการเกิดความซ้าซ้อนของข้อมูลได้ โดย
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) จะช่วยควบคุมความซ้าซ้อนได้
เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ตลอดเวลาว่ามีข้อมูลซ้าซ้อนกันอยู่ที่ใดบ้าง
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2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้
หากมีการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่และมีการปรับปรุงข้อมูลเดียวกันนี้ แต่
ปรับปรุงไม่ครบทุกที่ที่มีข้อมูลเก็บอยู่ก็จะทาให้เกิดปัญหาข้อมูลชนิดเดียวกัน อาจมีค่าไม่เหมือนกัน
ในแต่ละที่ที่เก็บข้อมูลอยู่ จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลขึ้น (Inconsistency)
3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
ฐานข้อมูลจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ด้วยกัน ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลใน
ฐานข้อมูลที่มาจากแฟ้มข้อมูลต่างๆ ก็จะทาได้โดยง่าย
4. สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
บางครั้งพบว่าการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น จากการที่
ผู้ป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลผิดพลาดคือป้อนจากตัวเลขหนึ่งไปเป็นอีกตัวเลขหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีมี
ผู้ใช้หลายคนต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกัน หากผู้ใช้คนใดคนหนึ่งแก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ทา
ให้ผอู้ ื่นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑ์
เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกดขึ้น
5. สามารถกาหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้
การเก็บข้อมูลร่วมกันไว้ในฐานข้อมูลจะทาให้สามารถกาหนดมาตรฐานของข้อมูลได้
รวมทั้งมาตรฐานต่ าง ๆ ในการจัด เก็บข้อมูลให้เป็น ไปในลัก ษณะเดียวกัน ได้ เช่น การก าหนด
รูปแบบการเขียนวันที่ ในลักษณะ วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน ทั้งนี้จะมีผู้ที่คอยบริหารฐานข้อมูล
ที่เราเรียกว่า ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator: DBA) เป็นผู้กาหนดมาตรฐานต่างๆ
6. สามารถกาหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้
ระบบความปลอดภัยในที่นี้ เป็น การป้องกันไม่ใ ห้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิมาใช้ หรือมาเห็น
ข้อมูลบางอย่างในระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูลจะสามารถกาหนดระดับการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่
ละคนได้ตามความเหมาะสม
7. เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลจะมีตัวจัดการฐานข้อมูลที่ทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
โปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่จาเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุกครั้ง ดังนั้นการแก้ไขข้อมูลบางครั้ง จึงอาจ
กระทาเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ส่วนโปรแกรมที่ไม่ได้เรียกใช้
ข้อมูลดังกล่าว ก็จะเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของระบบฐานข้อมูล
รูปแบบของระบบฐานข้อมูล มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ
1. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตาราง (Table) หรือเรียกว่า รีเลชั่น (Relation) มี
ลักษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว (row) และเป็นคอลัมน์ (column) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง
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จะเชื่อมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ (attribute) หรือคอลัมน์ที่เหมือนกันทั้งสองตารางเป็นตัวเชื่อมโยง
ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้จะเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database)
ฐานข้อมูลแบบเครื อข่ ายจะเป็น การรวมระเบียนต่ าง ๆ และความสัมพัน ธ์ระหว่า ง
ระเบียนแต่จะต่างกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะแฝงความสัมพันธ์เอาไว้
โดยระเบี ย นที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั น จะต้ อ งมี ค่ าของข้ อ มูล ในแอททริ บิ ว ต์ ใ ดแอททริบิ ว ต์ ห นึ่ ง
เหมือนกัน แต่ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย จะแสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น
3. ฐานข้อมูลแบบลาดับชั้น (Hierarchical Database)
ฐานข้อมูลแบบลาดับชั้น เป็นโครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบ
พ่อ-ลูก (Parent-Child Relationship Type : PCR Type) หรือเป็นโครงสร้างรูปแบบต้นไม้ (Tree)
ข้อมูลที่จัดเก็บในที่นี้ คือ ระเบียน (Record) ซึ่งประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล (Field) ของเอนทิตี้
หนึ่ง ๆ
ฐานข้อมูลแบบลาดับชั้นนี้คล้ายคลึงกับฐานข้อมูลแบบเครือข่าย แต่ต่างกันที่ฐานข้อมูลแบบ
ลาดับชั้น มีกฎเพิ่มขึ้น มาอีก หนึ่งประการ คือ ในแต่ละกรอบจะมีลูกศรวิ่งเข้าหาได้ไม่เกิน 1 หัว
ลูกศร
โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลหรือรายการต่าง ๆ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การเรียกใช้ การปรับปรุงข้อมูล
โปรแกรมฐานข้อมูล จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรม
ฐานข้อมูลที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เช่น Access, FoxPro, Clipper, dBase, FoxBase, Oracle,
SQL เป็น ต้น โดยแต่ ละโปรแกรมจะมีค วามสามารถต่ างกัน บางโปรแกรมใช้ง่ายแต่ จะจ ากัด
ขอบเขตการใช้งาน บ่งโปรแกรมใช้งานยากกว่า แต่จะมีความสามารถในการทางานมากกว่า
โปรแกรม Access นับเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในขณะนี้ โดยเฉพาะในระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถสร้ างแบบฟอร์มที่ต้องการจะเรียกดู ข้อมูลในฐานข้อมูล หลังจาก
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะสามารถค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลจากเขตข้อมูลใดก็ได้
นอกจากนี้ Access ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกาหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบได้ด้วย
โปรแกรม FoxPro เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด เนื่องจากใช้ง่ายทั้ง
วิธีการเรียกจากเมนูของ FoxPro และประยุกต์โปรแกรมขึ้นใช้งาน โปรแกรมที่เขียนด้วย FoxPro จะ
สามารถใช้ก ลับ dBase คาสั่งและฟังก์ชั่น ต่ าง ๆ ใน dBase จะสามารถใช้งานบน FoxPro ได้
นอกจากนี้ใน FoxPro ยังมีเครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรม เช่น การสร้างรายงาน
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โปรแกรม dBase เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลชนิดหนึ่ง การใช้งานจะคล้ายกับโปรแกรม
FoxPro ข้อมูลรายงานที่อยู่ใ นไฟล์ บน dBase จะสามารถส่งไปประมวลผลในโปรแกรม Word
Processor ได้ และแม้แต่ Excel ก็สามารถอ่านไฟล์ .DBF ที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม dBase ได้ด้วย
โปรแกรม SQL เป็น โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่ เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการทางานสูง สามารถทางานที่ซับซ้ อนได้โดยใช้คาสั่งเพียงไม่กี่ค าสั่ง
โปรแกรม SQL จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็นภาษาหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กัน
มาก โดยทั่วไปโปรแกรมฐานข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Oracle, DB2 ก็มักจะ
มีคาสั่ง SQL ที่ต่างจากมาตรฐานไปบ้างเพื่อให้เป็นจุดเด่นของแต่ละโปรแกรมไป
การบริหารฐานข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลนอกจากจะมีระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้าง
ขึ้นเพื่อจัดการกับข้อมูลให้เป็นระบบ จะได้นาไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนามาปรับปรุงให้ทันสมัย
ได้ง่ายแล้ว ในระบบฐานข้อมูลยังต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล
คือ ผู้บริหารฐานข้อมูล
เหตุผลสาหรับประการหนึ่งของการจัดทาระบบจัดการฐานข้อมูล คือ การมีศูนย์กลาง
ควบคุมทั้งข้อมูลและโปรแกรมที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น บุคคลที่มีอานาจหน้าที่ดูแลการควบคุมนี้
เรียกว่า ผู้บริหารฐานข้อมูล หรือ DBA (data base administor) คือ ผู้มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงาน
ของฐานข้อมูลทั้งหมด
หน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูล
 กาหนดโครงสร้างหรือรูปแบบของฐานข้อมูล โดยทาการวิเคราะห์และตัดสินใจว่าจะรวม
ข้อมูลใดเข้าไว้ในระบบใดบ้าง ควรจะจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีใด และใช้เทคนิคใดในการเรียกใช้ข้อมูล
อย่างไร
 กาหนดโครงสร้างของอุปกรณ์เก็บข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูล โดยกาหนดโครงสร้าง
ของอุปกรณ์เก็บข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งกาหนดแผนการในการสร้างระบบข้อมูล
สารองและการฟื้นสภาพ โดยการจัดเก็บข้อมูลสารองไว้ทุกระยะ และจะต้องเตรียมการไว้ว่าถ้าเกิด
ความผิดพลาดขึ้นแล้วจะทาการฟื้นสภาพได้อย่างไร
 มอบหมายขอบเขตอานาจหน้าที่ของการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ โดยการประสานงานกับ
ผู้ใช้ ให้คาปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ และตรวจตราความต้องการของผู้ใช้5.ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล (data base management system, DBMS)
หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล
 ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่ดังต่อไปนี้ ดูแลการใช้งานให้กับผู้ใช้ใน
การติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูลได้ ในระบบฐานข้อมูลนี้ข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูก
จัดเก็บไว้ในหน่วยความจาสารองเมื่อผู้ใช้ต้องการจะใช้ฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะทา
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หน้าที่ติดต่อกับระบบแฟ้มข้อมูลซึ่งเสมือนเป็นผู้จัดการแฟ้มข้อมูล (file manager) นาข้อมูลจาก
หน่วยความจาสารองเข้าสู่หน่วยความจาหลักเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน และทาหน้าที่ประสานกับ
ตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บ เรียกใช้ และแก้ไขข้อมูล
 ควบคุมระบบความปลอดภัยของข้อมูลโดยป้องกัน ไม่ใ ห้ผู้ที่ไม่ได้ รับอนุ ญาตเข้ามา
เรียกใช้หรือแก้ไขข้อมูลในส่วนป้องกันเอาไว้ พร้อมทั้งสร้างฟังก์ชันในการจัดทาข้อมูลสารอง โดย
เมื่อเกิดมีความขัดข้องของระบบแฟ้มข้อมูลหรือของเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดการเสียหายนั้น ฟังก์ชัน
นี้จะสามารถทาการฟื้นสภาพของระบบข้อมูลกลับเข้าสู่สภาพที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้
 ควบคุมการใช้ข้อมูลในสภาพที่มีผู้ใช้พร้อม ๆ กันหลายคน โดยจัดการเมื่อมีข้อผิดพลาด
ของข้อมูลเกิดขึ้น
ความสาคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
จากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็นฐานข้อมูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
1. สามารถลดความซ้าซ้อนของข้อมูลได้
การเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่ ทาให้เกิดความซ้าซ้อน (Redundancy) ดังนั้นการ
นาข้อมูลมารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูล จะช่วยลดปัญหาการเกิดความซ้าซ้อนของข้อมูลได้ โดยระบบ
จัด การฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) จะช่ว ยควบคุมความซ้าซ้อนได้
เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ตลอดเวลาว่ามีข้อมูลซ้าซ้อนกันอยู่ที่ใดบ้าง
2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้
หากมี ก ารเก็บ ข้อ มูล ชนิ ด เดี ย วกั น ไว้ห ลาย ๆ ที่แ ละมีก ารปรั บปรุ ง ข้อ มูล เดี ยวกัน นี้
แต่ ป รั บ ปรุ ง ไม่ ค รบทุ ก ที่ที่ มี ข้ อ มู ล เก็ บ อยู่ ก็ จ ะทาให้ เ กิ ด ปั ญ หาข้ อ มู ล ชนิ ด เดี ย วกั น อาจมี ค่ า
ไม่เหมือนกันในแต่ละที่ที่เก็บข้อมูลอยู่ จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลขึ้น (Inconsistency)
3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
ฐานข้อมูลจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ด้วยกัน ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลใน
ฐานข้อมูลที่มาจากแฟ้มข้อมูลต่างๆ ก็จะทาได้โดยง่าย
4. สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
บางครั้งพบว่าการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอาจมีข้อผิด พลาดเกิด ขึ้น เช่น จากการที่
ผู้ป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลผิดพลาดคือป้อนจากตัวเลขหนึ่งไปเป็นอีกตัวเลขหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีมี
ผู้ใช้หลายคนต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกัน หากผู้ใช้คนใดคนหนึ่งแก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ทา
ให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) จะสามารถใส่กฎเกณฑ์
เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกดขึ้น
5. สามารถกาหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้
การเก็บข้อมูลร่วมกันไว้ในฐานข้อมูลจะทาให้สามารถก าหนดมาตรฐานของข้อมูลได้
รวมทั้งมาตรฐานต่ าง ๆ ในการจัด เก็บข้อมูลให้เป็น ไปในลัก ษณะเดียวกัน ได้ เช่น การก าหนด
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รูปแบบการเขียนวันที่ ในลักษณะ วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน ทั้งนี้จะมีผู้ที่คอยบริหารฐานข้อมูล
ที่เราเรียกว่า ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator: DBA) เป็นผู้กาหนดมาตรฐานต่างๆ
6. สามารถกาหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้
ระบบความปลอดภัยในที่นี้ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิมาใช้ หรือมาเห็นข้อมูล
บางอย่างในระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูลจะสามารถกาหนดระดับการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน
ได้ตามความเหมาะสม
7. เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลจะมีตัวจัดการฐานข้อมูลที่ทาหน้ าที่เป็นตัว เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
โปรแกรมต่าง ๆ อาจไม่จาเป็นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุกครั้ง ดังนั้นการแก้ไขข้อมูลบางครั้ง จึงอาจ
กระทาเฉพาะกับโปรแกรมที่เรียกใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ส่วนโปรแกรมที่ไม่ได้เรียกใช้
ข้อมูลดังกล่าว ก็จะเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะระยะของการเจริญเติบโตจะสรุปปัญหาของการจัดการและลักษณะสาคัญต่างๆ
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถจาแนกออกได้เป็น 6 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น (Initiation) เมื่อระบบเป็นระบบใหม่มีการค้นพบมากมาย การ
ทดสอบและความผิด พลาดเกิด ขึ้น กับกระบวนการถ้าระบบยังคงอยู่รอด ระบบจะเริ่มประสบ
ความสาเร็จในการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น ช่วงนี้เทคโนโลยีใหม่จะถูกนาเข้าสู่องค์การและ
ผู้ใช้บางคนเริ่มนามาประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเทคโนโลยีได้อย่าง ง่ายดายและเรียนรู้วิธีก ารที่
เทคโนโลยีสามารถถูกนามาใช้
ระยะที่ 2 ระยะติดต่อ (Contagion) ผู้ใช้และหน่วยจานวนมากจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยี
และประยุกต์ใช้มันได้แล้วจึงเผยแพร่กระจายกว้างไปและต้องการผู้ใช้เพิ่มขึ้นอีก ทั้งกระตือรือร้น
ต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ระยะที่ 3 ระยะการควบคุม (Control) ในช่วงนี้ฝ่ายจัดการเริ่มห่วงใยเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ผลประโยชน์และต้นทุนของเทคโนโลยีเริ่มเป็นประเด็นที่ สาคัญ ปัญหา
ของการวางแผนและการควบคุมถูกนาเสนอขึ้นมา ผู้ใช้สามารถชี้แจงเหตุผลของการใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพที่ได้รับ โดยการปรับและควบคุมให้ เหมาะสม เช่น
การกาหนดมาตรฐาน การควบคุมต้นทุนและการพัฒนาแผนสาหรับการเติบโตต่อไป
ระยะที่ 4 ระยะรวมกัน (Integration) ระยะต่าง ๆ แพร่ขยายอย่างต่อเนื่องโปรแกรมที่
ประยุกต์ใช้ได้รับการ มีการใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลการวางแผนและการ ควบคุมระบบถูกจัดทาขึ้น
แบบเป็นทางการ มุ่งเน้นการรวมความคิดของระบบต่าง ๆ ฝ่ายจัดการจะสนใจความมีอานาจของ
ระบบและฐานข้อมูลต่างๆ ที่ใช้อยู่ระยะนี้ถูกาหนดลักษณะโดยการ กลั่นกรองระบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งศูนย์รวมโดยรอบของเทคโนโลยีฐานข้อมูล การวางแผนและควบคุ มระบบต่าง ๆ สาหรับ
ให้เป็นระบบมากขึ้นและรวมกันได้ดีขึ้น
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ระยะที่ 5 การบริหารข้อมูล (Data administration) ในระหว่างช่วงนี้ ฝ่ายจัดการจะกังวล
เกี่ยวกับคุณค่าของข้อมูลดิบและข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ของการบริหาร ข้อมูลจึงกาหนดการจัดการ
และการควบคุมฐานข้อมูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าถูกนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดสรรการใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม
ระยะที่ 6 การเติ บโตเต็ มที่ (Maturity)ในองค์ก ารต่ างๆ ที่เข้าสู่ระยะนี้ ก ระบวนการ
จัดการและเทคโนโลยีจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันสู่หน้าที่งานทั้งหลายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การ
วางแผนข้อมูลด้านกลยุทธ์และข้อมูลทรัพยากรของการจัดการจะเชื่อมความรับผิดชอบของ MIS
กับผู้ใช้ทั้งหลาย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีใ หม่ที่แนะน าเข้ามาอาจจะเป็น ส่ว นหนึ่ งหรือระบบ
สมบูรณ์ทั้งหมดที่เป็นต้ นเหตุ ให้วงจรชีวิตมีการเริ่มต้น ใหม่ โมเดลระยะของการเจริญเติบโตมี
ความสาคัญต่อการศึกษาธุรกิจและ MIS เนื่องจากการตัดสินใจอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์กับ
ระยะการเจริญเติบโตขององค์การรวมทั้งระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงนั้นๆ
2.4 สารสนเทศ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้
วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยดาเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลง
สภาพข้อ มู ล ทั่ว ไปให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที่ มีค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อมี ค วามเกี่ ยวข้ อ งกั น เพื่ อ น าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจให้คาตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร เสียง
หรือรูปภาพต่ าง ๆ แต่จัด เนื้อเรื่ องให้อยู่ในรูปที่มีค วามหมาย สารสนเทศไม่ใ ช่จากัด เฉพาะเพียง
ตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
การผลิตสารสนเทศจากข้อมูล
การผลิตสารสนเทศ จะมีขนั้ ตอนหรือวิธกี ารต่างๆ ในการปฏิบัติ 9 วิธี ดังนี้
1) การรวบรวม (Capturing) เป็น การด าเนินการเพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลให้ อยู่ใ น
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อการประมวลผล เช่น การบันทึก ไว้ใ นแฟ้มเอกสาร หรือด้ว ย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ การรวบรวมทาได้โดยการสังเกตการสัมพันธ์ การทาแบบสอบถาม การ ทดสอบและ
การใช้แบบสารวจ ข้อมูลที่ได้จ ะต้ องมีคุณ ลัก ษณะ สาคัญ 2 ประการ คือ ความ ตรงตามความ
ต้องการที่กาหนดไว้ และมีความเชื่อถือได้
2) การตรวจสอบ (Verifying) เป็นขั้นตอนสาคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ ทาขึ้นเพื่อให้
มั่นใจว่า ข้อมูลได้รั บการรวบรวม และบันทึกเอาไว้อย่างถูกต้ อง การตรวจสอบ ข้อมูลเป็น การ
ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่ยังมีความผิดพลาดโดยทั่วไป จะกระทาได้ 3 ลักษณะคือ
2.1 การตรวจสอบความเป็นไปได้ หรือความสมเหตุ สมผลของข้อมูล
2.2 การตรวจสอบความสอดคล้องกัน
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2.3 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นเกณฑ์
3) การจาแนก (Classifying) เป็นการกาหนดหลักการแบ่งประเภทข้อมูล เป็น หมวดหมู่หรือ
เป็นกลุ่ม ตามคุณสมบัติของข้อมูลในลักษณ์ ที่เหมาะสมมีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้โดย
การกาหนดสิ่งที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน
4) การจัดเรียงลาดับ (Arranging) ภายหลังที่มีการจาแนกข้อมูลและการกาหนด รหัสข้อมูล
แล้ว จาเป็นต้องจัดวางโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล ว่าจะจัดเรียงลาดับระเบียบ ข้อมูลในแฟ้มข้อมูล
อย่างไร
5) การสรุป (Summarizing) เป็นการจัดรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันหรือแบ่ง กลุ่มข้อมูล และ
รวบยอดของแต่ละกลุ่ม เพื่อเตรียมคานวณหาค่าดัชนี หรือสารสนเทศในขั้น ต่อไป การสรุปหรือ
การรวบรวมยอดข้อมูลนี้ มีประโยชน์ในการตรวจสอบความแนบนัย ของ ข้อมูลอีกด้วย
6) การคานวณ (Calculating) เป็นขั้นตอนสาคัญที่จะจัดการทาข้อมูลให้เป็น สารสนเทศ ที่
อาศัยกระบวนการของคณิตศาสตร์ มาจัดกระทากับข้อมูล ในรูปความสัมพันธ์ กัน เช่น อัตราส่วน
สัดส่วน และเลขดัชนี เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีความหมายตามความต้องการ ของผู้ใช้ที่ได้กาหนด
ไว้แล้ว
7) การจัดเก็บ (Storing) หลังจากที่ได้คานวณได้ค่าสารสนเทศหรือดัชนีต่างๆ แล้ว ขั้นตอน
ต่อมาคือ การจัดเก็บเพื่อการบริการว่าจะต้องจัดเก็บทาข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศที่ ผ่านการจัด
กระทาด้วยมือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
8) การเรียกใช้ (Retrieving) เป็นกระบวนการค้นหา และดึงข้อมูลที่ต้องการออก จากสื่อ ที่
ใช้เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือเพื่อให้บริการและคาตอบแก่ผู้ใช้
9) การเผยแพร่ (Disseminating and Reproducing) เป็นเป้าหมายสุดท้าย ของการดาเนินการ
สารสนเทศ คือการเผยแพร่สารสนเทศให้กับผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ทาให้แบบ เอกสาร รายงานหรือ
การเสนอบนจอภาพ
ลักษณะของสารสนเทศที่ดีต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้
 ความเที่ยงตรง (Accuracy) หมายถึง ปราศจากความเอนเอียง สารสนเทศที่ดี ต้องบอก
ลักษณะความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่ชี้นาไปทางใดทางหนึ่ง
 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) หมายถึง มีเนื้อหาตรงกับเรื่อง ที่ต้องการใช้
ของผู้ใช้แต่ละคน
 ทัน ต่ อเวลา (Timeliness) หมายถึง สามารถน าสารสนเทศที่ต้องการไปใช้ได้ ทัน ต่ อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลา ที่ต้องการใช้ มี 2 ลักษณะ คือ การจัดทา
สารสนเทศล่วงหน้าตามกาหนดเวลาที่เหตุการณ์จะเกิดในอนาคต

32

รูปที่ 2.5 การประมวลผลข้อมูล
ขั้นตอนการประมวนผลข้อมูล
1. ขั้นเตรียมข้อมูล (Input) : การลงรหัส,การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล,การแยกประเภทข้อมูล,
การบันทึกข้อมูลลงสื่อ
2. ขั้นการประมวลผล (Processing) : การคานวณ,การเรียงลาดับข้อมูล,การดึงข้อมูลมาใช้,
การรวมข้อมูล
3. ขั้นการแสดงผลลัพธ์ (Output) : ผลสรุปรายงาน
วิธีการประมวลผล
1. การประมวลผลแบบแบทซ์ หรือแบบกลุ่ม (Batch Processing)เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ไว้ระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงจะประมวลผลได้ เช่น การคิดเกรด ต้องเก็บรวบรวมคะแนนตั้งแต่ต้นเทอม
จนถึงปลายเทอม แล้วจึงทาการรวบรวมประมวลผลได้เป็นเกรดตอนปลายเทอม
2. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (Online Processing)เป็นการประมวลผลแบบทันทีทันใด
ไม่ต้องรอระยะเวลา เช่น การถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็ม ไม่ต้ องรอนาน เครื่องจะทาการจ่ายเงิน
ออกมาทันที
2.5 ข้อมูล
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์
สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่ อการสื่อสาร การแปลความหมายและการ
ประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลข
หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ใ ด ๆ ที่ ส าคั ญ จะต้ อ งมี ค วามเป็ น จริ ง และต่ อ เนื่ อ งตั ว อย่ า งของข้ อ มู ล เช่ น
คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น
ข้อมูลที่เราพบเห็นทุกวันนี้ มีหลายรูปแบบเช่น เป็น ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียงต่างๆ
เราสามารถรับรู้ข้อมูลได้จากส่วนต่างๆ ดังนี้
o การรับรู้ข้อมูลทางตา ได้แก่ การมองเห็น เช่น ข้อมูลภาพ จากหนังสือ โทรทัศน์ เป็นต้น
o การรับรู้ทางหู ได้แก่ การได้ยินเสียงผ่านเข้ามาทางหู เช่น ข้อมูลเสียงเพลง เสียงพูด เสียง
รถ เป็นต้น
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o การรับรู้ทางมือ ได้แก่ การสัมผัสกับข้อมูล เช่น การจับเสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่านุ่ม เป็นเนื้อผ้า
เป็นต้น
o การรับรู้ทางจมูก ได้แก่ การได้กลิ่น เช่น หอมกลิ่นอาหาร กลิ่นดอกไม้ กลิ่นขยะ เป็นต้น
o การรับรู้ทางปาก ได้แก่ การรู้สึกถึงรส โดยการสัมผัสทางลิ้น เช่น เผ็ด หวาน ขม เป็นต้น
คุณลักษณะในการจัดเก็บข้อมูล
ในแต่ละ Relation ประกอบด้วยข้อมูลของ Attribyte ต่างๆที่จัดเก็บในรูปตาราง 2 มิติ
คือ Row, Column
1. ข้อมูลในแต่ละแถวจะไม่ซ้ากัน
2. การจัดเรียงลาดับของข้อมูลในแต่ละแถวไม่เป็นสาระสาคัญ
3. การจัดเรียงลาดับของ Attribute จะเรียงลาดับก่อนหลังอย่างไรก็ได้
4. ค่าของข้อมูลในแต่ละ Attribute ของ Tuple หนึ่งๆ จะบรรจุได้เพียงค่าเดียว
5. ค่าของข้อมูลในแต่ละ Attribute จะบรรจุค่าของข้อมูลประเภทเดียวกัน
ชนิดของข้อมูลแบ่งได้หลายชนิด ดังนี้

รูปที่ 2.6 ชนิดของข้อมูล
1. ข้อมูลแบบรูปแบบ (formatted data) เป็นข้อมูลที่รวมอักขระซึ่งอาจหมายถึงตัวอักษร
ตัวเลข ซึ่งเป็นรู ปแบบที่แน่น อน ในแต่ละระเบียน ทุกระเบียนที่อยู่ใ นแฟ้มข้อมูลจะมีรูปแบบที่
เหมือนกันหมด ข้อมูลที่เก็บนั้นอาจเก็บในรูปของรหัสโดยเมื่ออ่านข้อมูลออกมาอาจจะต้องนารหัส
นั้นมาตีความหมายอีกครั้ง เช่น แฟ้มข้อมูลประวัตินักศึกษา
2. ข้อมู ลแบบข้อความ (text)เป็ น ข้ อมู ลที่เ ป็น อัก ขระในแบบข้ อความ ซึ งอาจหมายถึ ง
ตัวอักษร ตัวเลข สมการฯ แต่ไม่รวมภาพต่าง ๆ นามารวมกันโดยไม่มีรูปแบบที่แน่นอนในแต่ละ
ระเบียน เช่น ระบบการจัดเก็บข้อความต่าง ๆ ลักษณะการจัดเก็บแบบนี้จะไม่ต้องนาข้อมูลที่เก็บมา
ตีความหมายอีก ความหมายจะถูกกาหนดแล้วในข้อความ
3. ข้อมูลแบบภาพลักษณ์ (images) เป็นข้อมูลที่เป็นภาพ ซึ่งอาจเป็นภาพกราฟที่ถูกสร้างขึ้น
จากข้อมูลแบบรูปแบบรูปภาพ หรือภาพวาด คอมพิวเตอร์สามารถเก็บภาพและจัดส่งภาพเหล่านี้ไป
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ยังคอมพิวเตอร์อื่นได้ เหมือนกับการส่งข้อความ โดยคอมพิวเตอร์จะทาการแปลงภาพเหล่านี้ ซึ่ง
จะทาให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะปรับขยายภาพและเคลื่อนย้ายภาพเหล่านั้นได้เหมือนกับข้อมูล
แบบข้อความ
4. ข้อมูลแบบเสียง (audio) เป็นข้อมูลที่เป็นเสียง ลักษณะของการจัดเก็บก็จะเหมือนกับการ
จัดเก็บข้อมูลแบบภาพ คือ คอมพิวเตอร์จะทาการแปลงเสียงเหล่านี้ให้คอมพิวเตอร์สามารถนาไป
เก็บได้ ตัวอย่างได้แก่ การตรวจคลื่นหัวใจ จะเก็บเสียงเต้นของหัวใจ
5. ข้อมูลแบบภาพและเสียง (video) เป็นข้อมูลที่เป็นเสียงและรูปภาพ ที่ถูกจัดเก็บไว้ด้วยกัน
เป็นการผสมผสานรูปภาพและเสียงเข้าด้วยกัน ลักษณะของการจัดเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์จะทาการ
แปลงเสียงและรูปภาพนี้ เช่นเดียวกับข้อมูลแบบเสียงและข้อมูลแบบภาพลักษณะซึ่งจะนามารวม
เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน
หน่วยข้อมูล (DATA UNITS)
 บิต (bit) เลขฐานสองหนึ่งหลักซึ่งมีค่าเป็น 0 หรือ 1
 ตัวอักษร (character) กลุ่มของบิตสามารถแทนค่าตัวอักษรได้ ในชุดอักขระ ASCII 1 ไบต์
(8 บิต) แทนตัวอักษร 1 ตัว
 เขตข้อมูล หรือฟิลด์ (field) เขตข้อมูลซึ่งประกอบด้วยกลุ่มตัวอักษรที่แทนข้อเท็จจริง
 ระเบียน (record) ระเบียน คือโครงสร้างข้อมูลที่แทนตัววัตถุชิ้นหนึ่ง
 แฟ้ม (file) ตารางที่เป็นกลุ่มของระเบียนที่มีโครงสร้างเดียวกัน
 ฐานข้อมูล (database) กลุ่มของตาราง (และความสัมพันธ์)
ชนิดของข้อมูล (DATA TYPES)
 ค่าตรรกะ (Boolean values) ซึ่งมีเพียงสองค่าคือ จริง กับ เท็จ
 จานวนเต็ม (integers) หมายถึง เลขที่ไม่มีเศษส่วน หรือทศนิยม
 จานวนจริง (floating-point numbers) หมายถึง จานวนใดๆ ทั้งจ านวนเต็มและจานวน
ทศนิยม
 ตัวอักษร (characters) หมายถึง ข้อมูลประเภทตัวอักษรเพียงตัวเดียว
 สายอักขระ (strings) หมายถึง กลุ่มตัวอักษรที่ประกอบกันขึ้นเป็นข้อความ
 วันที่และเวลา (date/time) หมายถึง ข้อมูลที่แทนค่าวันที่และเวลา
 ไบนารี (binary) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์ อาจเป็นแฟ้มโปรแกรม รูปภาพ
หรือ วิดีโอ
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ลักษณะการประมวลผลข้อมูล (DATA PROCESSING)
 การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing) ข้อมูลจะถูกสะสมไว้ระหว่างช่วงเวลาที่
กาหนด เมื่อถึงกาหนด ข้อมูลที่สะสมไว้จะถูกประมวลผลรวมกันครั้งเดียว
 การประมวลผลแบบทัน ที (real-time processing) การประมวลผลแบบทันที เป็นการ
ประมวลผลที่เกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูล
การเข้าถึงข้อมูล
 การเข้าถึงแบบลาดับ เป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบที่ต้องอ่านข้อมูลตั้งแต่ต้น จนถึงข้อมูลที่
ต้องการเหมาะสาหรับการอ่านข้อมูลปริมาณมาก และเรียงลาดับ แต่ไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีการเพิ่ม
ลบ หรือแก้ไขเป็นประจา
 การเข้าถึงแบบสุ่ม เป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ต้องอาศัยการอ่านข้อมูลตั้งแต่ต้น การเข้าถึง
ข้อมูลลักษณะนี้จะต้องใช้กลไกการหาตาแหน่งระเบียน วิธีต่างๆ เหมาะสาหรับการค้นหาข้อมูล
จานวนไม่มาก และเหมาะสาหรับแฟ้มที่มีการเพิ่ม ลบ และแก้ไขเป็นประจา
ชนิดของหน่วยความจาสารอง
หน่วยความจาสารองเป็นหน่วยความจาที่สามารถรักษาข้อมูลได้ตลอดไปหลังจากได้ทา
การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยความจาสารองมีประโยชน์ต่อระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก
ถ้าปราศจากหน่ ว ยความจ าสารองแล้ว เราจะไม่สามารถเก็บรัก ษาข้อมูลเอาไว้ใ ช้ได้ ในอนาคต
หน่ วยความจ าสารองใช้เ ก็บรัก ษาข้อมูลและโปรแกรมเอาไว้อย่างถาวรจึงทาให้หน่ว ยความจ า
สารองถูกใช้เป็นสื่อในการนาข้อมูลและโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปใช้ยังคอมพิวเตอร์
อีกเครื่องหนึ่งได้ และนอกจากนี้หน่วยความจาสารองยังใช้เป็นหน่วยเสริมหน่วยความจาหลัก โดย
ทาหน้ าที่เ ป็น เสมือ นหน่ ว ยความจ าหลัก ชื่อเรียกว่าหน่ ว ยความจ าเสมื อน (Virtual memory)
กล่าวคือแทนที่จ ะดึ งโปรแกรมทั้งหมดเข้าหน่ ว ยความจ าหลัก ที่มีจ านวนจ ากัด พร้อมกัน หมด
คอมพิวเตอร์จะทาการจัดเก็บโปรแกรมไว้ยังหน่วยความจาเสมือนก่อน และเมื่อต้องการจึงจะดึง
คาสั่งจากหน่วยความจ าเสมือนเข้าหน่ว ยความจาหลักเพื่อทาการประมวลผล ดั งนั้น จึงสามารถ
ประมวลผลโปรแกรมแรมที่มีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจาหลักได้
หน่วยความจาสารองสามารถแบ่งตามลักษณะที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 2 ชนิด คือ
1. หน่วยความจาสารองประเภทที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยตรง เป็นหน่วยความจาสารองที่
คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าไปกระทากับข้อมูลที่เก็บในอุปกรณ์ชนิดนั้นตรงส่วนใดก็ได้ในทันที
ซึ่งเรียกการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวว่าการเข้าถึงโดยตรงส่วนใดก็ได้ในทันที ซึ่งเรียกการเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวว่าการเข้าถึงโดยตรง หรือการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access หรือ random access) อุปกรณ์
ชนิดที่สามารถเลื่อนหัวอ่านหรือบันทึกข้อมูลหน่วยความจาประเภทดิสก์ต่าง ๆ ดิสก์ที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันมีหลายประเภทได้แก่
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- จานบันทึกแม่เหล็ก (magnetic disk) เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้มาก และถูกใช้เป็นหน่วยเก็บ
ข้อมูลที่ใช้ภายในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ แต่ถึงแม้จะใช้กับ
เครื่องต่างขนาดกัน โครงสร้างและการใช้งานจะเหมือนกัน จานบันทึกแม่เหล็กที่นิยมใช้กันได้แก่
ฟลอปปี้ดิสก์ (floppy disk) ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) และไมโครดิสก์ (microdisk)
- ออพติคัลดิสก์ (optical disk) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาให้มีความจุมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ซีดี รอม (Compact Disk Read Only Memory, CDROM) วอร์ม (Write Once Read Many, WORM)
และแมคนิโต ออปติคัลดิสก์ (Magneto-optical disk, MO)
- พีซีเอ็มซีไอเอ (Personal Computer Memory Card International Association, PCMCIA)
เป็นหน่วยความจาที่มีขนาดเล็ก มีขนาดความกว้าง 2 นิ้ว และยาวเพียง 3 นิ้ว คล้ายเครดิตการ์ด เป็น
หน่ วยความจาสารองใช้เสียบเข้าเครื่องคอมพิว เตอร์ในเวลาใช้งาน และเป็นที่นิยมใช้ใ นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
2. หน่ ว ยความจ าส ารองประเภทที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล โดยเรี ย งล าดั บ เท่ านั้ น เป็ น
หน่ ว ยความจ าสารองประเภทที่เก็ บตั ว ข้ อมูลแบบเรี ยงลาดั บกัน ไป ตั้ งแต่ ต าแหน่ งแรกจนถึ ง
ตาแหน่งสุดท้าย เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลตรงส่วนใดนั้น หัวอ่านและบันทึกจะต้องทาการอ่านหรือ
บันทึกข้อมูลตั้งแต่ตาแหน่งแรก เรียงลาดับกันไปจนถึงตาแหน่งสุดท้าย ซึ่งเรียกการเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวว่าการเข้าถึงแบบเรียงลาดับ (seguential access) หน่วยความจาสารองประเภทนี้ส่วนใหญ่
จะใช้งานสารองข้อมูลของระบบ อุปกรณ์ประเภทนี้ได้แก่ เทปแม่เหล็ก
เทปแม่เหล็กถูกใช้กับงานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะของการเรียงลาดับกันไป
เช่น งานสารองข้อมูลบนหน่วยความจาประเภทแม่เหล็กเป็นหลัก เทปแม่เหล็กที่ใช้อยู่ปัจจุบันมี 2
ประเภทคือ เป็นลักษณะม้วนเรียกว่า เทปรีล (Tape reel) และเทปตลับ (cartridge tape) เทปรีลถูกใช้
มากในเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับใหญ่ เช่น เครื่องเมนเฟรม และเครื่องมินิ ส่วนเทปตลับสามารถใช้
กับเครื่องคอมพิวเตอร์มินิ เทปตลับมีราคาถูกและขนาดเล็กกว่าเทปรีลมาก จนสามารถพกพาติดตัว
ได้สะดวก แต่มีความจุมากกว่าและราคาถูกกว่าเทปรีล และถูกเรียกว่า ตลับข้อมูล (data Cartridges)
ลักษณะของระบบแฟ้มข้อมูล
การจั ด การแฟ้ม ข้ อมู ลอย่ างถูก ต้ องมีค วามสาคัญ อย่า งยิ่ ง ต่ อ ความมั่ น คงปลอดภั ย
(Security) ของข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลและในแฟ้มข้อมูลเอง แนวคิดในการจัดการแฟ้มข้อมูลเริ่ม
จากการออกแบบแฟ้มข้อมูลให้เหมาะสมกับการเรียกค้นเรคคอร์ดข้อมูลมาใช้ ไปจนถึงการสารอง
แฟ้มข้อมูลและการกู้แฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูลอาจจะมีได้สองลักษณะ คือ
ระเบียนขนาดคงที่ (Fixed length record) โดยปกติแล้วภายในแฟ้มข้อมูลจะจัด เก็บ
ระเบียนอยู่ใ นรู ปแบบใดแบบหนึ่ งโดยเฉพาะ ทุก ระเบียนจะประกอบด้ ว ยหน่ ว ยข้อ มูลย่อยที่
เหมือนๆ กัน นั่นคือ โครงสร้างของทุกระเบียนในแฟ้มข้อมูลจะเป็นแบบเดียวกันหมด ถ้าขนาด
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ของระเบียนมี จานวนตั วอักขระเท่ากันหมดในทุก ๆ ระเบียนของแฟ้มข้อมูล ระเบียนนั้ นจะถูก
เรียกว่าระเบียนขนาดคงที่ (fixed length record)
ระเบียนที่มีความยาวแปรได้ (Variable length record) คือทุกเรคคอร์ดอาจจะมีจานวน
ฟิลด์ต่างกัน และแต่ละฟิลด์ก็อาจจะมีความยาวต่างกันได้ แฟ้มข้อมูลประเภทนี้มีลักษณะโครงสร้าง
แบบพิเศษที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถบอกได้ว่าแต่ละเรคคอร์ดมีความยาวเท่าใด และแต่ละฟิลด์
เริ่มต้นตรงไหนและจบตรงไหน ตั วอย่างของแฟ้มประเภทนี้ได้ แก่แฟ้มบันทึกรายการใบสั่งซื้อ
สินค้า แต่ละเรคอร์ดจะแทนใบสั่งสินค้าหนึ่งใบ และใบสั่งสินค้าแต่ละใบอาจจะมีรายการสินค้าที่
สั่งซื้อไม่เท่ากัน
การจัดการแฟ้มข้อมูล
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแฟ้มข้อมูล (File manipulation) จะแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละระบบงาน แต่จะมีกิจกรรมหลักในการใช้ข้อมูล ได้แก่
1. การสร้ า งแฟ้ ม ข้ อมู ล (file creating) คื อ การสร้า งแฟ้ม ข้ อมู ล เพื่อ น ามาใช้ ใ นการ
ประมวลผล ส่วนใหญ่จะสร้างจากเอกสารเบื้องต้น (source document) การสร้างแฟ้มข้อมูลจะต้อง
เริ่มจากการพิจารณากาหนดสื่อข้อมูลการออกแบบฟอร์มของระเบียน การกาหนดโครงสร้างการ
จัดเก็บแฟ้มข้อมูล (file organization) บนสื่ออุปกรณ์
2. การปรับปรุงรักษาแฟ้มข้อมูลแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ การค้นคืนระเบียนในแฟ้มข้อมูล
(Retrieving) คือ การค้นหาข้อมูลที่ต้องการหรือเลือกข้อมูลบางระเบียนมาใช้เพื่องานใดงานหนึ่ง
การค้นหาระเบียนจะทาได้ ด้ วยการเลือกคีย์ฟิลด์ เป็น ตัวก าหนดเพื่อที่จ ะนาไปค้นหาระเบียนที่
ต้องการในแฟ้มข้อมูล ซึ่งอาจจะมีการกาหนดเงื่อนไขของการค้นหา เช่น ต้องการหาว่า พนักงานที่
ชื่อสมชายมีอยู่กี่คน
3. การปรับเปลี่ยนข้อมูล (Updating) เมื่อมีแฟ้มข้อมูลที่จะนามาใช้ใ นการประมวลผลก็
จาเป็นที่จะต้องทาหรือรักษาแฟ้มข้อมูลนั้นให้ทันสมัยอยู่เสมอ อาจจะต้องมีการเพิ่มบางระเบียนเข้า
ไป (adding) แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าฟิลด์ ใ ดฟิลด์ หนึ่ ง (changing) หรือลบบางระเบียนออกไป
(deleting)
ประเภทของแฟ้มข้อมูล (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี, ๒๕๔๖.)
ประเภทของแฟ้มข้อมูลจาแนกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้
แฟ้มข้อมูลหลัก (master file)แฟ้มข้อมูลหลักเป็นแฟ้มข้อมูลที่บรรจุข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับระบบงาน และเป็นข้อมูลหลักที่เก็บไว้ใช้ประโยชน์ข้อมูลเฉพาะเรื่องไม่มีรายการ
เปลี่ยนแปลงในช่ว งปัจ จุบัน มีสภาพค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวบ่อยแต่ จะถูก
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีก ารสิ้น สุดของข้อมูล เป็นข้อมูลที่สาคัญที่เก็บไว้ใ ช้ประโยชน์ ตั วอย่าง เช่น
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แฟ้มข้อมูลหลักของนักศึกษาจะแสดงรายละเอียดของนักศึกษา ซึ่งมี ชื่อนามสกุล ที่อยู่ ผลการศึกษา
แฟ้มข้อมูลหลัก ของลูกค้าในแต่ละระเบียนของแฟ้มข้อมูลนี้จะแสดงรายละเอียดของลูกค้า เช่น
ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือ ประเภทของลูกค้า
แฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction file) แฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงเป็น
แฟ้มข้อมูลที่ประกอบด้ ว ยระเบียนข้อมูลที่มีก ารเคลื่อนไหว ซึ่งจะถูก รวบรวมเป็น แฟ้มข้อมูล
รายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในแต่ละงวดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้ น แฟ้มข้อมูลรายการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะนาไปปรับรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก ให้ได้ยอดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น แฟ้มข้อมูล
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
แฟ้ ม ข้ อ มู ล ตาราง (Table file) แฟ้ ม ข้ อ มู ล ตารางเป็ น แฟ้ ม ข้ อ มู ล ที่ มี ค่ า คงที่ ซึ่ ง
ประกอบด้วยตารางที่เป็นข้อมูลหรือชุดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันและถูกจัดให้อยู่รวมกัน
อย่างมีระเบียบ โดยแฟ้มข้อมูลตารางนี้จะถูกใช้ในการประมวลผลกับแฟ้มข้อมูลอื่นเป็นประจาอยู่
เสมอ เช่น ตารางอัตราภาษี ตารางราคาสินค้า
แฟ้มข้อมูลเรียงลาดับ (Sort file) แฟ้มข้อมูลเรียงลาดับเป็นการจัดเรียงระเบียนที่จะบรรจุ
ในแฟ้มข้อมูลนั้ นใหม่ โดยเรี ยงตามลาดั บค่าของฟิลด์ข้อมูลหรือค่าของข้อมูลค่าใดค่าหนึ่ งใน
ระเบียนนั้นก็ได้ เช่น จัดเรียงลาดับตาม วันเดือนปี ตามลาดับตัวอักขระเรียงลาดับจากมากไปหา
น้อยหรือจากน้อยไปหามาก เป็นต้น
แฟ้มข้อมูลรายงาน (Report file) เป็นแฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดเรียงระเบียบตามรูปแบบของ
รายงานที่ต้องการแล้วจัดเก็บไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูล ตัวอย่าง เช่น แฟ้มข้อมูลรายงานควบคุมการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแต่ละวัน
การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File organization)
เป็นการกาหนดวิธีการที่ระเบียนถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลบนอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล
ซึ่งลักษณะโครงสร้างของระเบียนจะถูกจัดเก็บไว้เป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลมีค วามสะดวกรวดเร็ว การจัด โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลอาจแ บ่งได้
เป็น 3 ลักษณะคือ
o โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลแบบลาดับ (sequential file) เป็นการจัดแฟ้มข้อมูลซึ่งระเบียน
ภายในแฟ้มข้อมูลจะถูกบันทึกโดยเรียงตามลาดับคีย์ฟิลด์ หรืออาจจะไม่เรียงลาดับตามคีย์ฟิลด์ก็ได้
ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในสื่อบันทึกข้อมูลโดยจะถูกบันทึกไว้ในตาแหน่งที่อยู่ติด ๆ กัน การนาข้อมูล
มาใช้ของโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบลาดับจะต้องอ่านข้อมูลไปตามลาดับจะเข้าถึงข้อมูลโดยตรง
ไม่ได้ ส่วนการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบลาดับตามดัชนี เป็นการจัดข้อมูลแบ่งตามหมวดหมู่
สรุปเป็นตารางซึ่งมีลักษณะคล้ายสารบาญของหนังสือ การจัด ข้อมูลแบบนี้ทาให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย โดยตรงไปที่ตารางซึ่งเป็นดัชนี จะทาให้ทราบตาแหน่งของข้อมูลนั้น โดยไม่ต้องอาน
ข้อมูลทีละระเบียน การจัดโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลแบบสัมพัทธ์ แฟ้มข้อมูลแบบสัมพัทธ์นี้ข้อมูล
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จะถูกบันทึกโดยอาศัยกลไกการกาหนดต าแหน่งของข้อมูล ซึ่ งจะช่ว ยให้สามารถตรงไปถึงหรือ
บันทึกข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่ต้องอ่านหรือผ่านข้อมูลที่อยู่ในลาดับก่อนหน้าระเบียนที่ต้องการ
การดึงหรือการบันทึกข้อมูลจะสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว
ในโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบลาดับประกอบด้วยระเบียนที่จัดเรียงไปตามลาดับอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อจัดสร้างแฟ้มข้อมูลโดยจะบันทึกระเบียนเรียงตามลาดับการบันทึกระเบียนจะถูกเขียน
ต่อเนื่องไปตามลาดับจากระเบียนที่ 1 ถึงระเบียน n และการอ่านระเบียนภายในแฟ้มข้อมูลก็ต้องใช้
วิธีก ารอ่านแบบต่ อเนื่ องตามลาดั บ คือ อ่านตั้ งแต่ต้ น แฟ้มข้อมูลไปยังท้ายแฟ้มข้อมูล โดยอ่าน
ระเบียน ที่ 1, 2, 3 และ 4 มาก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการอ่านระเบียนที่ 8 ก็ต้องอ่านระเบียนลาดับที่
1,2,3,4,5,6,7 ก่อน
o โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลแบบลาดับตามดัชนี (index sequential file) เป็นวิธีการเก็บ
ข้อมูลโดยแต่ละระเบียนในแฟ้มข้อมูลจะมีค่าของคีย์ฟิลด์ที่ใช้เป็นตัวระบุระเบียนนั้น ค่าคีย์ฟิลด์
ของแต่ละระเบียนจะต้องไม่ซ้ากับค่าคีย์ฟิลด์ในระบบอื่น ๆ ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน เพราะการจัด
โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบนี้จะใช้คีย์ฟิลด์เป็นตัวเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลหรือการอ่านระเบียน
ใด ๆ จะเข้าถึงได้อย่างสุ่ม การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลต้องบันทึก ลงสื่อข้อมูลที่เข้าถึงข้อมูลได้
โดยตรง เช่น จานแม่เหล็ก การสร้างแฟ้มข้อมูลประเภทนี้ ไม่ว่าจะสร้างครั้งแรกหรือสร้างใหม่
ข้อมูลแต่ละระเบียนต้องมีฟิลด์หนึ่งใช้เป็นคีย์ฟิลด์ของข้อมูล ระบบปฏิบัติการจะนาคีย์ฟิลด์ของ
ข้อมูลไปสร้างเป็นตารางดัชนีทาให้สามารถเข้าถึงระเบียนได้เร็ว นอกจากจะเข้าถึงระเบียนใดๆ ได้
เร็ว ขึ้น แล้ ว ยั งมี ประโยชน์ ส ามารถเพิ่ม ระเบี ยนเข้า ในส่ว นใด ๆ ของแฟ้ม ข้อ มูล ได้ ในแต่ ล ะ
แฟ้ ม ข้ อ มูล ที่ ถู ก บัน ทึ ก ลงสื่ อ ข้ อ มูล จะมี ต ารางดั ชนี ท าให้เ ข้ า ถึ งระเบี ยนใด ๆ ได้ ร วดเร็ ว ขึ้ น
โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบลาดับตามดัชนีประกอบด้วย
ดัชนี (Index) ของแฟ้มข้อมูลจะเก็บค่าคีย์ฟิลด์ข องข้อมูล และที่อยู่ในหน่วยความจ า
(address) ที่ระเบียนนั้นถูกนาไปบันทึกไว้ ซึ่งดัชนีนี้จะต้องเรียงลาดับจากน้อยไปมาก หรือจากมาก
ไปน้ อ ยโดยที่ ส่ ว นของดั ช นี จ ะมี ตั ว บ่ ง ชี้ ไ ปยั ง ที่ อ ยู่ ใ นหน่ ว ยความจ า เพื่ อ จะได้ น าไปถึ ง
ระเบียนข้อมูลในข้อมูลหลัก
ข้อมูลหลัก (Data area) จะเก็บระเบียนข้อมูล ซึ่งระเบียนนั้นอาจจะเรียงตามลาดับจาก
น้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย ในการจัดลาดั บของข้อมูลหลักอาจจะจัดข้อมูลออกไปกลุ่มๆ
โดยจะเว้นที่ไว้เพื่อให้มีการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลได้
o โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (relative file) เป็น โครงสร้างที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลหรืออ่านระเบียนใด ๆ ได้โดยตรง วิธีนี้เป็นการจั ดเรียงข้อมูลเข้าไปในแฟ้มข้อมูลโดยอาศัย
ฟิลด์ข้อมูลเป็นตัวกาหนดตาแหน่งของระเบียนนัน้ ๆ โดยค่าของคีย์ฟิลด์ข้อมูลในแต่ละระเบียนของ
แฟ้มข้อมูลจะมีความสัมพัทธ์กับต าแหน่งที่ระเบียนนั้ นถูกจัด เก็บไว้ในหน่ ว ยความจา ค่าความ
สัมพัทธ์นี้ เป็นการกาหนดตาแหน่ง (mapping function) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงคีย์
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ฟิ ล ด์ ข องระเบี ย นให้ เ ป็ น ต าแหน่ ง ในหน่ ว ยความจ า โดยที่ ก ารจั ด เรี ย งล าดั บ ที่ ข องระเบี ย น
ไม่จาเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับการจัดลาดับที่ของระเบียนที่ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจา
การจัดเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (Relative file) จะถูกจัดเก็บอยู่บนสื่อที่
สามารถเข้าถึงได้โ ดยตรง เช่น แผ่น จานแม่เหล็ก ลักษณะโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบสัมพัทธ์จ ะ
ประกอบด้วยตาแหน่งในหน่วยความจา ซึ่งเกิดจากนาคีย์ฟิลด์ของระเบียนมาทาการกาหนดตาแหน่ง
ซึ่ ง การก าหนดต าแหน่ ง นี้ จ ะท าการปรั บ เปลี่ ย นค่ า คี ย์ ฟิ ล ด์ ข องระเบี ย นให้ เ ป็ น ต าแหน่ ง ใน
หน่ ว ยความจ าที่ค านวณได้ แฟ้มข้ อมูลหลัก แฟ้มข้ อมูลนี้ ประกอบด้ ว ยระเบี ยนที่จัด เรียงตาม
ต าแหน่ ง ในหน่ ว ยความจ าโดยจะเรีย งจากระเบียนที่ 1 จนถึ ง N แต่ จ ะไม่เรี ยงลาดั บตามค่ า
ของคีย์ฟิลด์
ระบบแฟ้มข้อมูล (FILE SYSTEMS)
ข้อดีคือ การประมวลผลข้อมูลมีความรวดเร็ว การลงทุนในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมประยุก ต์ ใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก เนื่ องจากไม่ต้ องการระบบที่ใ หญ่ อย่างไรก็ต ามการ
จัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้อาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้
o ความซ้าซ้อนของข้อมูล (data redundancy)
o ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล (data inconsistency)
o ข้อมูลแยกอิสระต่อกัน (data isolation)
o ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล (poor security)
o ขาดบูรณภาพของข้อมูล (lack of data integrity)
o ความขึ้ น ต่ อ กั น ระหว่ า งโปรแกรมประยุ ก ต์ กั บ โครงสร้ า งของแฟ้ ม ข้ อ มู ล
(application / datadependence)
การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล (FILE ORGANIZATION)
การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบต่างๆ มีลักษณะเฉพาะตัวในการเข้าถึงข้อมูล มีดังนี้
ประเภทการเข้าถึง
ข้อมูลหน่วยความจาสารอง (ข้อดีและข้อเสีย)
 แฟ้มลาดับ (sequential) ลาดับ เทปแม่เหล็กจานแม่เหล็ก ข้อ ดี ประหยัดใช้ได้ดีกับการ
เข้าถึงข้อมูลปริมาณมากหรือทั้งแฟ้ม ข้อเสีย การจะเข้าถึงระเบียนแบบเฉพาะเจาะจงใช้เวลามาก
 แฟ้มสุ่ม(Direct หรือ hash) สุ่ม จานแม่เหล็ก ข้อดี การเข้าถึงระเบียนแบบเฉพาะเจาะจง
เร็ว มาก ข้ อ เสีย ไม่ เหมาะกับ การเข้ าถึง ข้อ มูลปริมาณมาก และไม่ สามารถเข้าถึ งข้ อมูล แบบ
เรียงลาดับได้ สิ้นเปลือง
 แฟ้มดรรชนี(Indexed) สุ่ม จานแม่เหล็ก ข้อดี ประหยัดกว่าแฟ้มสุ่มแต่สิ้นเปลืองกว่าแฟ้ม
ลาดับ เข้าถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจง รวดเร็ว ข้อเสีย การจัดการดรรชนีอาจเสียเวลามาก

41
 แฟ้มลาดับดรรชนี (Indexed sequential) ลาดับ, สุ่ม จานแม่เหล็ก ข้อดี การเข้าถึงข้อมูลได้
ดีทั้งข้อมูลปริมาณมาก และแบบเฉพาะเจาะจง ไม่ต้ องจัดการดรรชนีมากเท่าแบบแฟ้มดรรชนี
ข้อเสีย ไม่เร็วเท่าแฟ้มสุ่ม ค่าใช้จ่ายสูง
แฟ้มโปรแกรมและแฟ้มข้อมูล
 แฟ้มโปรแกรมประกอบด้ วยชุดค าสั่งต่างๆ ที่ทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โปรแกรม
ประมวลคา (word) และโปรแกรมบีบอัดข้อมูล (compression utility)
 แฟ้มข้อมูลบางประเภทสร้างและเปิดด้วยโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะ
ที่แ ฟ้ ม ข้ อ มู ลบางประเภทเป็ น ประเภทที่ มี รู ป แบบมาตรฐานที่ ส ามารถสร้ า งและเปิ ด ได้ โ ดย
โปรแกรมต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์มากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมต่างๆ
ระบบแฟ้มข้อมูล (FILE SYSTEMS)
ข้อดีคือ การประมวลผลข้อมูลมีความรวดเร็ว การลงทุนในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมประยุก ต์ ใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก เนื่ องจากไม่ต้ องการระบบที่ใ หญ่ อย่างไรก็ต ามการ
จัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้อาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้
o ความซ้าซ้อนของข้อมูล (data redundancy)
o ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล (data inconsistency)
o ข้อมูลแยกอิสระต่อกัน (data isolation)
o ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล (poor security)
o ขาดบูรณภาพของข้อมูล (lack of data integrity)
o ความขึ้ น ต่ อกั น ระหว่ า งโปรแกรมประยุ ก ต์ กั บโครงสร้ างของแฟ้ ม ข้อ มู ล
(application / data dependence)
ความสัมพันธ์ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Relationships)
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีก
เอนทิตี้หนึ่งในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง (1 : 1)
2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-many Relationships)
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลหลาย
ๆ ข้อมูลในอีกเอนทิตี้หนึ่ง ในลักษณะ (1:m) ตัวอย่างเช่น
3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-many Relationships)
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลสองเอนทิตี้ในลักษณะกลุ่มต่อกลุ่ม (m:n)
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2.6 ความพึงพอใจ (Pongsapan, 2556)
ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา
และให้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังนี้
Blum and Naylor (1968: 365) ได้ให้ทัศนะว่า คาว่า เจตคติของผู้ปฏิบัติงาน (Employee
Attitude) ความพึงใจในการทางาน (Job Satisfaction) สับสนกัน และได้ ใ ห้ข้อคิด เห็น ไว้ว่ามี
ความหมายไม่เหมือนกันโดยให้เหตุผลว่า เจตคติก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานความพึงพอใจใน
งานก่อให้เกิดขวัญดี และได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทางานว่าเป็นผลรวมของเจตคติ
ต่างๆ ของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงาน
Vroom (1964: 99) ได้ให้ทัศนะว่า เจตคติต่องานมีทั้งทางบวกและทางลบ ทางบวกก็คือ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่วนทางลบก็คือ ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
Gilmer (1971: 114) กล่า วว่า ทั ศนคติ ที่ ก่อ ให้ เ กิด ความพึ งพอใจในการท างาน
เช่นเดียวกับความพึงพอใจย่อ มก่อให้เกิด ขวัญดี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบภายใน ได้แก่ การจูงใจ และองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ รางวัลที่ได้รับ
Good (1973: 373-374) ได้ ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานใน 2
ลักษณะ ดังนี้คือ
o เจตคติและความรู้สึกเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบเป้าหมายผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน
o สถานภาพของคนที่มีต่องาน อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของ
รายได้ การลาป่วย สถานการณ์ให้ออกจากงาน การให้บาเหน็จบานาญ การบริหาร การมีส่วนร่วม
ในการกาหนดนโยบาย การมีโอกาสก้าวหน้า และทางด้านสติ ปัญญาคือ ให้มีการสร้างสรรค์งานที่
เกิดจากการควบคุมการปฏิบัติงาน
Locke (1976: 160) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้ความ
เข้าใจ (Cognitive) ความรู้สึก (Affective) และการประเมินปฏิกิริยาโต้ตอบ (Evaluative Reaction)
ของบุคคลแต่ละคนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตน
Robbins (1982: 78) กล่าวว่า การที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบุคลากร
คือ การจูงใจ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทางาน ผู้มีความพอใจใน
การทางานสูงเท่าใดแสดงว่าบุคคลนั้นมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานสูงขึ้นเท่านั้น
Muchinsky (1983: 127) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นการตอบสนอง
ตามอารมณ์ และความรู้เกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบ กล่าวคือเป็นระดับของความรู้สึกชอบ พอใจ
และยินดีที่คนได้รับจากงาน ความพึงพอใจในงานนี้ เป็นการตอบสนองที่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล
ซึ่งแตกต่างจากขวัญ (Morale) เป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นกับคนทั้งกลุ่ม
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Davis and Newstrom (1985: 112) กล่าวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของผู้ปฏิบัติ งาน เป็น ความสัมพัน ธ์ระหว่างความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่องานกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
Anold and Feldman (1986: 86) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า
ความพึงพอใจนการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมๆ ที่แต่ละบุคคลมีต่องานของตน เช่น ความชื่น
ชอบ ค่านิยม และความรู้สึกในทางบวก เป็นต้น
สมยศ นาวีการ (2533: 222–224) กล่าวถึงความพอใจในการทางานคือ ความรู้สึกที่ดี
โดยส่วนรวมของคนต่องานของพวกเขา เมื่อเราพูดว่าคนมีความพึงพอใจในงานสูงเราจะ หมายถึง
สิ่งที่คนชอบและให้คุณค่ากับงานของเขาสูงและมีความรู้สึกที่ดีต่องานของเขาด้วย
วิชัย โถสุ ว รรณจิน ดา (2535: 111) กล่าวว่า ความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติ งาน คื อ
ภาวการณ์มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึน้ จากการประเมินประสบการณ์ในงานของบุคคล ความพอใจ
ในการปฏิบัติงานจะส่งผลถึงขวัญของบุคคล อันเป็นพลังผลักดันต่อการทางานในอนาคต
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 24) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลเป็น
ทัศนะคติความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ หรือเป็นความแตกต่างระหว่างรางวัลของแรงงานที่ได้รับ
และจานวนรางวัลที่เขาเชื่อว่าเขาควรจะได้รับ บุคคลที่เกิดความพึงพอใจจะมีผลผลิตมากกว่าบุคคล
ที่ไม่พึงพอใจ และยังเกี่ยวข้องกับการขาดงาน หรือการลาออกจากงานด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่า ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสะท้อนถึงทัศนคติมากกว่าพฤติกรรม (ศิริชัย กาญจนวงศ์ , สุวิมล ติร
กานันต์ และศิริเดช สุชีวะ, ๒๕๔๒, หน้า 243-276)
การวัดระดับความพึงพอใจ (สู้ๆเพื่ออนาคตที่ดี, ความพึงพอใจ (ออนไลน์), 8 สิงหาคม 2557.
แหล่งที่มา http://krufonclass9.blogspot.com/p/blog-page_10.html)
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับ
ความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล ดังนั้นการวัดระดับความพึงพอใจ สามารถ
กระทาได้หลายวิธีต่อไปนี้
1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โยการขอความร่วมมือจาก
กลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กาหนด
2. การสัมภาษณ์ ต้องอาศัยเทคนิคและความชานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้
ผู้ตอบคาถามตอบตามข้อเท็จจริง
3. การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการรับบริการ ขณะรับบริการและหลังการ
รับบริการ การวัดโดยวิธีนี้จะต้องกระทาอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอนจะเห็นได้ว่าการวัด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการนั้นสามารถกระทาได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสะดวก เหมาะสม
ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการวัดด้วย จึงจะส่งผลให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือได้
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แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการทางานมีความเกี่ยวข้องกับ ความต้องการของมนุษย์และการจูงใจ
โดยตรง ได้มีผู้ศึกษาค้น คว้าและเขียนไว้มากมาย แต่ในที่นี้จะขอนามากล่าวเฉพาะหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญพอสังเขป ดังนี้
Herzberg (2532 : 67-69) ได้ศึกษาทฤษฎีจูงใจค้าจุน (Motivation Maintenance Theory)
หรือ ทฤษฎีจูงใจสุขอนามัย(Motivation Hygiene Theory) เป็นทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสาคัญ 2
ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยทั้งสองได้แก่
ปัจจัยจูงใจ (MotivationFactor) และปัจจัยสุขอนามัย หรือ ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factor)
ปัจจัยจูงใจ (MotivationFactor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูง
ใจให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจัยจูง
ใจมี 5 ประการคือ
1. ความสาเร็จของงาน (Achievement)
2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)
3. ในตาแหน่งการงาน (Advancement)
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Work Itself)
5. รับผิดชอบ (Responsibility)
ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจ แต่เป็นปัจจัยที่จะค้าจุนให้เกิด
แรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคคล ปัจจัยค้าจุนนี้เป็นสิ่งจาเป็นเพราะถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ บุคคลใน
องค์กรอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยค้าจุน 10 ประการ คือ
o นโยบาย และการบริหารงานของหน่วย (Company Policy And Administration)
o โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility Growth)
o ส่วนตัว กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใ ต้บังคับบัญชา เพื่อนร่ว มงาน (Interpersonal Relation to
Superior, Subordinate, Peer)
o เงินเดือน (Salary)
o สถานะของอาชีพ (Occupation)
o ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personnel Life)
o ความมั่นคงในงาน (Security)
o สถานการทางาน (Working Conditions)
o เทคนิคของผู้นิเทศ (Supervisor Technical)
o ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life)
Maslow (1954: 35-46) ได้ตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ โดยมีสมมติฐานว่ามนุษ ย์มี
ความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการ
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อย่างอื่นก็จะเข้ามาแทนที่ ความต้องการของคนเราอาจจะซ้าซ้อนกัน ความต้องการอย่างหนึ่งอาจจะ
ยังไม่ทันหมดไป ความต้องการอีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งความต้องการจะเป็นไปตามลาดับ
ดังนี้
1. ความต้องการด้านสรีระ (Physiological Need) เป็นความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์
และเป็นสิ่งจาเป็นที่สุดสาหรับการดารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค ความต้องการการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เป็นความรู้สึกที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ
3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging) เมื่อความต้องการทาง
ร่างกายและความต้องการความปลอดภัย ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความรักและความ
เป็นเจ้าของก็จะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล ความต้องการความรักและความ
เป็นเจ้าของ หมายถึง ความต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รบั การยอมรับ ได้รับความเป็นมิตรและความ
รักจากเพื่อนร่วมงาน
4. ความต้ องการการเห็นตนเองมีคุณค่า (Esteem Need) ความต้องการด้านนี้ เป็นความ
ต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับ ความอยากเด่นในสังคม ต้องการให้บุคคลอื่น รวมถึงความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ
5. ความต้องการที่จะทาความเข้าใจตนเอง (Need For Self Actualization) เป็นความต้องการ
ทีจ่ ะเข้าใจตนเองตามสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ เข้าใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความต้องการของ
ตนเอง ยอมรับได้ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง
McGragor (1960: 33-48) กล่าวว่าโอกาสที่ครูจะได้รับการตอบสนองสิ่งจูงใจมากหรือ
น้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนเป็นสาคัญ ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะได้รับทราบถึง
ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวกับตั วคนในทัศนะของผู้บริหาร ทั้งนี้ เพราะการที่ผู้บริหารโรงเรียนจะเปิด
โอกาสให้ ค รู มีโ อกาสตอบสนองสิ่ง จูงใจมากน้ อ ยเพียงใดนั้ น ย่ อมขึ้น อยู่กั บลั ก ษณะของข้ อ
สมมุติฐานหรือความเชื่อของผู้บริหารที่มีต่อตัวคน ข้อสมมุติฐานทั้งสอง คือทฤษฎี X และทฤษฎี Y
ซึ่งเปรียบเทียบลักษณะของคนให้เห็นในสองทัศนะที่แตกต่างกันดังนี้
1) ทฤษฎี X
o มนุษย์ปกติไม่ชอบทางานและจะพยายามหลีกเลี่ยงเมื่อมีโอกาส
o โดยเหตุ ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ม่ ช อบท างานดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ค นได้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ จึงต้ องใช้วิธี การบังคับ ควบคุม สั่งการ หรือ ข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษ
ต่างๆ
o มนุ ษ ย์ โ ดยปกติ จ ะเห็น แก่ตั ว เองเป็น สาคัญ จนกระทั่งไม่เอาใจใส่ ใ นความต้ อ งของ
องค์การเท่าที่ควร
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o มนุษย์มักมีท่าทีต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และมีความต้องการความมั่นคงในการทางาน
เหนือว่าสิ่งอื่นใด
o มนุษย์เมื่อเข้ามาทางานมักจะขาดความปราดเปรียว และมักจะถูกพวกไม่เอาไหนชักนาไป
ในทางเสื่อมเสียได้ง่าย
ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนะของคนทั้ง 5 ประการ นี้กาลังจะสูญไปจากสังคมปัจจุบันเพราะ
การบริหารงานแบบนี้ไม่มีส่วนช่วยส่งเสริมในทางที่ดีต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน จึงต้องทาความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ให้ดีกว่าที่พบในข้อสันนิษฐานของทฤษฎีX
นี้ McGragor ได้ น าแนวความคิด ของ Maslow และน าเอาทฤษฎีจูงใจของ Herzberg มาเป็ น
ข้อสนับสนุน ข้อสันนิษ ฐานใหม่เกี่ ยวกับพฤติ กรรมของมนุ ษย์โดยเรียกข้อสันนิษ ฐานใหม่นี้ว่า
ทฤษฎี Y
2) ทฤษฎี Y
o คนโดยทั่ ว ไปมิ ใ ช่ว่ า จะรั ง เกี ย จหรื อ ไม่ช อบท างานเสมอไป คนอาจถื อว่ า เป็น สิ่ ง ที่
สนุกสนาน หรือให้ความเพลิดเพลินได้ด้วยงานต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ดีหรือเลว ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพของ
การควบคุม และการจัดการอย่างเหมาะสม ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถตอบสอนงสิ่งจูงใจของคนได้
o การออกคาสั่ง การควบคุม การปูนบาเหน็จรางวัล การลงโทษทางวินัย มิใช่เป็นวิธีเดียวที่
จะให้คนปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน คนเราจะปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์กร
ต่อเมื่อเขามีความศรัทธาต่อวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น
o ด้วยเหตุผลดังกล่าว การที่คนยินดีผูกมัดตนเองต่องานขององค์การ ย่อมมีผลทาให้งาน
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติงาน
o ถ้าหากงานต่างๆ ได้มีการจัดอย่างเหมาะสมแล้วคนงานจะยอมรับงานดังกล่าวและอยากที่
จะรับผิดชอบในผลสาเร็จของงานนั้นด้วย
o ถ้าหากได้มีการเข้าใจถึงคนโดยถูกต้องแล้วจะเห็นได้ว่า คนโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติที่ดี
คือ มีความคิดความอ่านที่ดี มีความฉลาดและมีความคิดริเริ่มที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆขององค์การได้
อย่างดี

