คําชี้แจงสําหรับครู
ชุดฝกทักษะการเรียนรู เรื่อง การจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม Access 2007 นี้
เป น ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะการเรี ย นรู ประกอบการเรี ยนการสอนรายวิ ชา การจั ดการฐานข อมู ล
รหัสวิชา ง32202 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองและครูควร
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ชุดฝกทักษะการเรียนรูชุดนี้ คือ ชุดที่ 1 เรื่อง ความรูความเขาใจในฐานขอมูล
โปรแกรม Access 2007 ใชเปนสื่อการสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 – 4
2. ครูควรศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา คําชี้แจงในการใชชุดฝกทักษะ
การเรียนรูใหเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. ครูชี้แจงขั้นตอนการเรียนโดยใชชุดฝกทักษะการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจทุกคน
กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อประเมินความรูพื้นฐานของนักเรียน
5. ครูใหนักเรียนศึกษาและทําความเขาใจจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาจาก
ใบความรูกอนทําใบกิจกรรมและใบงานในการใชชุดฝกทักษะการเรียนรู
4. ครูใหนักเรียนปฏิบัติตามใบความรู ทําใบกิจกรรม และใบงาน ในชุดฝกทักษะ
การเรียนรู
6. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคําตอบแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน จากเฉลยและบันทึกคะแนนที่ได
8. ครูแจงคะแนนใหนักเรียนทราบ ใหคําแนะนําเพิ่มเติมและรับฟงขอเสนอแนะ
จากนักเรียน
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คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
นักเรียนทําความเขาใจและปฏิบัติตามคําชี้แจง ดังนี้
1. ชุดฝกทักษะการเรียนรู เรื่อง การจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม Access 2007 นี้
เปนชุดฝกทักษะการเรียนรูประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการฐานขอมูล
รหัสวิชา ง32202 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแจหมวิทยา
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อประเมินความรูเดิมของนักเรียน จํานวน
10 ขอ ใชเวลา 10 นาที
3. นักเรียนศึกษาและทําความเขาใจจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาจาก
ใบความรูกอนทําใบงานในการใชชุดฝกทักษะการเรียนรู
4. นักเรียนทําใบกิจกรรมและใบงานในการใชชุดฝกทักษะการเรียนรู จากนั้น
ตรวจคําตอบจากเฉลย
5. หากนักเรียนยังไมเขาใจในเนื้อหาสวนใดใหกลับไปศึกษาอีกครั้ง หรือ
ขอคําแนะนําจากครูผูสอนเพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
6. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 10 นาที
7. นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จากเฉลย
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและบันทึกคะแนนที่ได
8. นักเรียนเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อประเมินการพัฒนาของ
ตนเองหลังการเรียนรู โดยการใชชุดฝกทักษะการเรียนรู
9. นักเรียนนําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบหลังเรียนเทียบกับมาเกณฑที่กําหนดไว
คือ ถาไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป หรือไดคะแนน 8 คะแนน จาก 10 คะแนน ใหนักเรียน
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเลมตอไป แตถานักเรียนไดคะแนนนอยกวารอยละ 80
หรือต่ํากวา 8 คะแนน ใหนักเรียนกลับไปศึกษาชุดฝกทักษะการเรียนรูนี้ แลวทําแบบทดสอบ
อีกครั้ง หรือจนกวาจะเขาใจและผานเกณฑที่กําหนด
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1.อานคําชี้แจง
ใหเขาใจ

2.ศึกษาจุดประสงค
การเรียนรู

3.ทําแบบทดสอบ
กอนเรียน

6.ตรวจคําตอบ
จากเฉลย

5.ทําใบกิจกรรม
และใบงาน

4.ศึกษาใบความรู
และทําความเขาใจ

7.ทําแบบทดสอบ
หลังเรียน

8.ตรวจคําตอบ
แบบทดสอบ
กอน - หลังเรียน
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การประเมิน
ผานรอยละ 80

ไดคะแนนแบบทดสอบ
ไดต่ํากวา 80%

ศึกษาเอกสารชุดถัดไป
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สาระมาตรฐาน
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข า ใจ เห็ น คุ ณ ค า และใช ก ระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน
และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล การวิเคราะหและออกแบบ
ฐานข อมูล ความรูเบื้ องต นเกี่ย วกับ โปรแกรมระบบการจั ดการฐานขอมู ล
การสร า งฐานข อ มู ล การสร า งตาราง การสร า งฟอร ม การสร า งรายงาน
การจัดการฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ปฏิ บั ติ ก ารสร า งฐานข อ มู ล สร า งตาราง เพิ่ ม ข อ มู ล ในตาราง
ประมวลผลขอมูลในตาราง สรางฟอรม สรางรายงาน จัดการฐานขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ใชโปรแกรมระบบการจัดการฐานขอมูล
สรางระบบฐานขอมูลในชีวิตประจําวัน
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน
และสามารถใชโ ปรแกรมระบบการจัดการฐานขอมูลอยางมีจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบ
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สาระสําคัญ
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล
1.1 ขอมูลและฐานขอมูล
1.2 ชนิดของขอมูล
2. การจัดการฐานขอมูล
2.1 การจัดการฐานขอมูล
2.2. องคประกอบของระบบฐานขอมูล
2.3 โครงสรางของแฟมขอมูล
3. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
3.1 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
3.2 ศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับฐานขอมูล
3.3 กฎที่ใชควบคุมการคงสภาพความถูกตองของขอมูล

จุดประสงคการเรียนรู
1. มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล
2. มีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล
3. สามารถออกแบบฐานขอมูลและจําแนกลักษณะความสัมพันธระหวาง
ขอมูลตาง ๆ ได
4. มีเจตคติที่ดีและเห็นประโยชนของการใชโปรแกรม Access 2007 ใน
การจัดการขอมูล
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คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาทขอ ก,ข,ค และ ง ที่เปนคําตอบ
ถูกตองที่สุดลงในกระดาษคําตอบ (เวลา 10 นาที)

1. ขอใดคือความหมายของฐานขอมูล
ก. การรวบรวมแฟมขอมูลตาง ๆ
ข. ที่เก็บขอมูลลูกคาและพนักงาน
ค. โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับชื่อและที่อยู
ง. แฟมขอมูลที่ถูกจัดรูปแบบเพื่อใหผูใชเขาถึงขอมูลมาใชรวมกันได
2. สิ่งที่ไดจากการนําเอาขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมาประมวลผลเรียกวาอะไร
ก. Data
ข. Information
ค. Numeric Data
ง. Formatted Data
3. เรคอรด (Record) คือขอใด
ก. ชื่อของตาราง
ข. ชื่อของขอมูลที่ตองการเก็บในตาราง
ค. กลุมของเขตขอมูลที่มีความสัมพันธกัน
ง. รายละเอียดของขอมูลที่ตองการเก็บในตาราง
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4. ขอใดเรียงลําดับของหนวยขอมูลจากนอยไปหามาก
ก. บิต, ไบต, ระเบียน, ฟลด
ข. บิต, ไบต, แฟม, ระเบียน
ค. บิต, ระเบียน, แฟม, เขตขอมูล
ง. บิต, ไบต, เขตขอมูล, ระเบียน
5. ขอมูลตัวเลข หมายถึง ขอใด
ก. Text File
ข. Image File
ค. Numeric Data
ง. Formatted Data
6. ขอใด ไมใช วัตถุประสงคในการประยุกตใชฐานขอมูลในงานตาง ๆ
ก. เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ข. เพื่อใหผูใชหลายคนสามารถใชขอมูลรวมกันได
ค. เพื่อสรางมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูลและสํารองขอมูล
ง. เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน ความขัดแยง หรือความไมสอดคลองกันของขอมูล
7. คุณสมบัติใดไมสอดคลองกับคุณสมบัติที่ดีของขอมูล
ก. ทันเวลา
ข. ประหยัด
ค. ความถูกตอง
ง. สอดคลองกับงาน
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8. เปนขอมูลที่เก็บในรูปแบบไฟล MIDI หรือ WAV หมายถึงขอใด
ก. ขอมูลเสียง
ข. ขอมูลภาพ
ค. ขอมูลตัวเลข
ง. ขอมูลอักขระ
9. โครงสรางของขอมูลในขอใด เปนโครงสรางที่มีขนาดใหญที่สุด
ก. ไฟล
ข. ไบต
ค. ฟลด
ง. เรคอรด
10. คียหลัก หมายถึง ขอใด
ก. สิ่งตาง ๆ ที่อางในฐานขอมูล
ข. เขตขอมูลยอยที่ไมซ้ํากันเลยในแตละแถวขอมูล
ค. เปนฐานขอมูลที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน
ง. เปนความสัมพันธที่หลาย ๆ เรคอรด ในตารางมีความสัมพันธกัน
µÑ§é ã¨ÈÖ¡ÉÒãº¤ÇÒÁÃÙŒ
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล
1.ขอมูลและฐานขอมูล
ขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริง หรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ทั่วไป เชน
คน สัตว สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ หรือ น้ําหนัก สวนสูง ราคาสินคา คะแนนสอบของ
นักเรียน เปนตน ดังนั้นขอมูลจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง มีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยขอมูลนี้ยังไมได
ผาน การประมวลผล เรียกวา ขอมูลดิบ (Raw Data) สวนขอมูลที่ผานการประมวลผล
แลว เรียกวา สารสนเทศ (Information)
ฐานขอมูล (database) หมายถึง แหลงที่เก็บรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกัน
และถูกนํามาจัดเก็บในที่เดียวกัน มีโครงสรางและการจัดการอยางเปนระบบ สามารถ
ปรับปรุงแกไข คนหา เพิ่มเติมได ซึ่งอาจเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ
แฟ มข อมู ล แต ต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การจัดการขอมูลใน การจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลมีขอดีกวาการจัดเก็บขอมูลใน
ระบบแฟมขอมูล พอสรุปขอดีไดดังนี้
1.1 ลดความซ้ําซอนของขอมูล (reduce data redundancy)
การเก็บขอมูลชนิดเดียวกันไวหลาย ๆ ที่ ทําใหเกิดความซ้ําซอน (Redundancy)
ของขอมูล ดังนั้นการจัดทําฐานขอมูล จะชวยลดปญหาการเกิดความซ้ําซอนของขอมูลได
โดยระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) จะชวย
ควบคุมความซ้ําซอนได
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1.2 มีการใชขอมูลรวมกัน (data sharing)
ฐานขอมูลจะเปนการจัดเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธกันรวมไวดวยกัน เมื่อผูใช
ตองการใชขอมูลในฐานขอมูลที่มาจากแฟมขอมูลเดียวกัน ผูใชก็จะสามารถเรียกใชขอมูล
ไดโดยงาย
1.3 ขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น (improved data integrity)
การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลมีความถูกตองแมนยํามาก แตอาจมีขอผิดพลาด
เกิดขึ้น เชน ผูปอนขอมูลอาจจะปอนขอมูลผิดพลาด อาทิเชน ปอนจากตัวเลขหนึ่งไปเปน
อีกตัวเลขหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีที่มีผูใชหลายคนใชขอมูลจากฐานขอมูลเดียวกันรวมกัน
ซึ่งหากผูใชขอมูลคนใดคนหนึ่งปอนหรือแกไขขอมูลผิดพลาดในฐานขอมูล ก็ทําใหผูอื่น
ไดรับผลกระทบตามไปดวย ซึ่งในระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) ที่ดีจะตองมีการกําหนด
กฎเกณฑเพื่อควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใหชัดเจน
1.4 มีความเปนอิสระของขอมูล (data independency)
ระบบฐานขอมูลจะมีตัวจัดการฐานขอมูลที่ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
โปรแกรมตาง ๆ ดังนั้นเมื่อมีการแกไขขอมูล บางครั้งอาจกระทําเฉพาะกับโปรแกรม
ที่เรียกใชขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเทานั้น สวนโปรแกรมที่ไมไดเรียกใชก็จะเปนอิสระจากการ
เปลี่ยนแปลง ขอมูลดังกลาว
1.5 เพิ่มความปลอดภัยใหกับขอมูล (increased security)
ผูดูแลระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดระบบความปลอดภัย เพื่อเปนการปองกัน
ไมใหผูใชที่ไมมีสิทธิมาใชหรือเห็นขอมูลบางอยางในระบบ ผูดูแลระบบฐานขอมูลจะ
สามารถกําหนดระดับการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนไดตามความเหมาะสม

2.ชนิดของขอมูล
ขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูลอาจจะมีรูปแบบไดหลายอยาง รูปแบบสําคัญ ๆ ไดแก
2.1 ขอมูลแบบรูปแบบ (formatted data) เปนขอมูลที่รวมอักขระซึ่งอาจหมายถึง
ตัวอักษร ตัวเลข ซึ่งเปนรูปแบบที่แนนอน ในแตละระเบียน โดยทุกระเบียนที่อยูใน
แฟมขอมูลจะมีรูปแบบที่เหมือนกันหมด ขอมูลที่เก็บนั้นอาจเก็บในรูปของรหัสโดยเมื่ออาน
ขอมูลออกมาอาจจะตองนํารหัสนั้นมาตีความหมายอีกครั้ง เชน แฟมขอมูลประวัตินักเรียน
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2.2 ขอมูลแบบขอความ (text) เปนขอมูลที่เปนอักขระในรูปแบบขอความ ซึ่งอาจ
หมายถึงตัวอักษร ตัวเลข สมการฯ แตไมรวมภาพตาง ๆ นํามารวมกัน โดยไมมีรูปแบบ
ที่แนนอนในแตละระเบียน
2.3 ขอมูลแบบภาพลักษณ (images) เปนขอมูลที่เปนภาพ ซึ่งอาจเปนภาพกราฟกที่
ถูกสรางขึ้นจากขอมูลรูปภาพหรือภาพวาด ซึ่งคอมพิวเตอรสามารถจัดเก็บภาพและจัดสง
ภาพไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่นได เหมือนกับการสงขอความ โดยคอมพิวเตอรจะทํา
การแปลงภาพเหล า นั้ น ซึ่ง จะทํ าให ค อมพิว เตอรส ามารถที่ จ ะปรับ ขยายภาพและ
เคลื่อนยายภาพเหลานั้นไดเหมือนกับขอมูลแบบขอความ
2.4 ขอมูลแบบเสียง (audio) เปนขอมูลที่เปนเสียง ลักษณะของการจัดเก็บเหมือนกับ
การจัดเก็บขอมูลแบบภาพ คือ คอมพิวเตอรจะทําการแปลงเสียงเหลานี้ใหคอมพิวเตอร
สามารถนําไปเก็บได ตัวอยางเชน การตรวจคลื่นหัวใจ จะเก็บเสียงเตนของหัวใจ เปนตน
2.5 ขอมูลแบบภาพและเสียง (video) เปนขอมูลที่เปนเสียงและรูปภาพ ที่ถูกจัดเก็บ
ไวดวยกัน เปนการผสมผสานเสียงและรูปภาพเขาดวยกัน ลักษณะของการจัดเก็บขอมูล
คอมพิวเตอรจะทําการแปลงเสียงและรูปภาพนี้ เชนเดียวกับขอมูลแบบเสียงและขอมูล
แบบภาพลักษณะซึ่งจะนํามารวมเก็บไวในแฟมขอมูลเดียวกัน

ศึกษาใหครบทุกหัวขอการเรียนรูแลว
ก็ตั้งใจทํากิจกรรมใหดี ๆ นะครับ
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เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล

ใหนักเรียนศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติมทางอินเทอรเน็ต ดังนี้
1. ความหมายของขอมูล
2. ความหมายของฐานขอมูล
3. ความสําคัญของฐานขอมูล
4. ชนิดของขอมูล

¹Ñ¡àÃÕÂ¹µÑ§é ã¨·íÒ
¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÇÂ¹Ð¤ÃÑº
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ชื่อ – สกุล

ชั้น

เลขที่

.

ใบงานที่ 1
คําชี้แจง : จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้ใหถูกตองสมบูรณ (10 คะแนน)
1. ขอมูล หมายถึง
(2 คะแนน)
2. จงนําตัวอักษร ก - ง ซึ่งระบุประเภทขอมูลที่มีความสัมพันธกับขอมูลโดยการจําแนก
ขอมูลตามรูปลักษณะขอมูลลงในชองวางใหถูกตอง (5 คะแนน)
ก. ขอมูลตัวเลข ข. ขอมูลอักขระ ค. ขอมูลภาพ ง. ขอมูลเสียง
..................... 3.1 ปริมาณน้ําฝน
..................... 3.2 ภาพถายทางอากาศ
..................... 3.3 ราคาสินคา
..................... 3.4 น้ําหนัก – สวนสูง
..................... 3.5 ผลการเรียน
..................... 3.6 เสียงที่บันทึกคําใหการของคนราย
..................... 3.7 เลขประจําตัวนักเรียน
..................... 3.8 ภาพลายนิ้วมือ
..................... 3.9 ชื่อ-นามสกุล
..................... 3.10 ที่อยู
3. การจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลที่เดียวกันดวยระบบการจัดการฐานขอมูล มีประโยชน
อยางไร ใหบอกมา 3 ขอ (3 คะแนน)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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การจัดการฐานขอมูล
1.การจัดการฐานขอมูล
การจัดการฐานขอมูล (Database Management) คือ การบริหารแหลงขอมูล
ที่ถูกเก็บรวบรวมไวที่ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองตอการใชของโปรแกรมประยุกตอยางมี
ประสิทธิภาพและลดการซ้ําซอนของขอมูล ขอมูลเปนอิสระตอกัน ไมมีการเชื่อมโยงของ
ขอมูลที่เกิดการสิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บขอมูล เชน โรงเรียนจะตองมีแฟมขอมูลครูผูสอน
แฟมขอมูลนักเรียน แฟมขอมูลรายวิชาและแฟมขอมูลผลการเรียน อยูแยกจากกัน เวลา
ผูบริหารตองการขอมูลของผลการเรียนของนักเรียนคนใดจําเปนจะตองเรียกดูแฟมขอมูล
ทั้ง 4 แฟม ซึ่งเปนการไมสะดวกในการตรวจเช็คผลการเรียน ดังนั้นจึงมีการรวบรวม
แฟมขอมูลทั้ง 4 เขาดวยกันแลวเก็บไวที่ศูนยกลางในลักษณะฐานขอมูล (Database)
จึงทําใหเกิดระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management system (DBMS)
อาศัยโปรแกรมเฉพาะในการสรางและบํารุงรักษา (Create and Maintenance) แสดง
การรวมแฟมขอมูล 4 แฟม เขาดวยกัน
ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System) หรือที่เรียกวา
ดีบีเอ็มเอส (DBMS) เปนกลุมโปรแกรมที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใช
กั บ ฐานข อ มู ล เพื่ อ จั ด การและควบคุ ม ความถู ก ต อ ง ความซ้ํ า ซ อ น และความสั ม พั น ธ
ระหวางขอมูลตางๆ ภายในฐานขอมูลเดียวกัน
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2.องคประกอบของระบบฐานขอมูล
ระบบฐานข อ มู ลส ว นใหญ เ ป น การนํ า เอาระบบคอมพิ ว เตอร เ ขา มาช ว ยในการ
จัดเก็บ โดยมีโปรแกรม (Software) ชวยในการจัดการขอมูลนั้น ๆ เพื่อใหไดขอมูลตามที่
ผูใชตองการ โดยมีองคประกอบของฐานขอมูล แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. ฮารดแวร (Hardware) ในระบบฐานขอมูลที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรมีฮารดแวร
ที่พรอมจะอํานวยความสะดวกในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน
ความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง ขนาดของหนวยความจําหลัก อุปกรณนําเขาและนํา
ออกขอมูล มีความทันสมัย สามารถประมวลผลขอมูลในระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ซอฟตแวร (Software) ในการประมวลผลขอมูลจําเปนตองใชซอฟตแวรหรือ
โปรแกรมที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคอมพิวเตอรที่นํามาใชวาเปนแบบใด โดยโปรแกรม
จะทําหนาที่ดูแลการสราง การปรับเปลี่ยน แกไข การเรียกใชขอมูลและการจัดทํารายงาน
ขอมูล โปรแกรมประยุกตตาง ๆ ที่นิยมนํามาสรางฐานขอมูล เชน dBase , MySQL,
MS Excel , MS Access , Oracle เปนตน
3. ขอมูล (Data) เปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนศูนยกลางขอมูล โดยเก็บไว
ในฐานขอมูลอยางมีระบบ ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถเรียกใชรวมกันได
4. บุคลากร (People) ในระบบฐานขอมูลจะมีบุคลากรที่เกี่ยวของ ดังนี้
• ผู ใ ช (User)
หมายถึง ผูที่ตองการใชฐานขอมูลทั่วไปหรือผูบันทึกขอมูล โดยมี
ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลนั้นๆ
• นักเขีย นโปรแกรม (Programmer) หมายถึง ผู ที่มี หน าที่ สรา งฐานขอ มูล และ
พัฒนาโปรแกรมตางๆ เพื่อจัดเก็บขอมูลสําหรับใหผูใชสามารถใชงานฐานขอมูลได
งายและสะดวก และทําใหผูบริหารฐานขอมูลสามารถดูแล จัดการฐานขอมูลได
สะดวกขึ้น
• ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่
ควบคุมการบริหารงานของระบบฐานขอมูลทั้งหมด เปนผูที่กําหนดวาจะรวบรวม
ขอมูลอะไร จัดเก็บโดยวิธีใด ดูแลรักษาและจัดการฐานขอมูลใหมีความปลอดภัย
ทันสมัยและถูกตองอยูเสมอ
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3.โครงสรางของแฟมขอมูล
โครงสรางของแฟมขอมูล (Data Structure) หมายถึง รูปแบบของการจัด
ระเบียบของขอมูล ซึ่งมีอยูหลายรูปแบบประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานที่ลําดับหนวยที่
เล็กที่สุด ไปยังหนวยที่ใหญขึ้นตามลําดับคือ
• บิต (BIT) หมายถึง หนวยขอมูลที่เล็กที่สุดที่เก็บอยูในหนวยความจําภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร ซึ่ง บิต แทนคา ดวย 0 หรือ 1 อยางใดอยางหนึ่ง เรียกตัวเลข 0 หรือ
1 วา บิต 1 บิต
• ไบต (Byte) หมายถึง หนวยขอมูลที่นําบิตหลาย ๆ บิตมารวมกันแทนตัวอักษรแต
ละตัว เชน 0, 1, ...,9, A, B ,...,Z และสัญญาลักษณพิเศษอื่น ๆ เชน $, &, +, -, *,
/ เปนตน ตัวอักษรหรือสัญญาลักษณพิเศษ 1 ตัว แทนดวย บิต 8 บิต เรียกวา
ไบต (Byte) เชน อักษร A เมื่อเก็บอยูในระบบคอมพิวเตอรจะเก็บอยูในรูป
1000001 เปนตน
• ฟลด(Field) หรือ เขตขอมูล หมายถึง หนวยของขอมูลที่ประกอบดวยตัวอักษร
หลาย ๆ ตัวรวมกันเพื่อแทนความหมายของขอมูล เชน รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน
เปนตน โดยฟลด 1 ฟลด แทนดวย บิตหลาย ๆ บิตรวมกัน เรียกวา ฟลด (Field)
• เรคอรด (Record) หรือระเบียน หมายถึง หนวยของขอมูลที่นําเอาฟลด หลาย ๆ
ฟลดมารวมกัน แสดงรายละเอียดของขอมูลหนึ่ง ๆ ที่เกี่ยวของกัน เชน ขอมูล
ศิษยเกา ประกอบดวย รหัสประจําตัวนักเรียน ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปเกิด ที่อยู
เปนตน
• แฟมขอมูล (File) หมายถึง หนวยของขอมูลที่เกิดจากการรวมกันของเรคอร ด
หลาย ๆ เรคอร ด ที่ข อ มู ลเกี่ ยวข อ งกั บ มาอยู ดว ยกั น เชน แฟม ข อมู ล ศิ ษย เ ก า
แฟมขอมูลสินคา แฟมขอมูลหนังสือ แฟมขอมูลครู แฟมขอมูลนักเรียน เปนตน
• ฐานขอมูล (Database) หมายถึง หนวยของขอมูลที่นําเอาแฟมขอมูลหลาย ๆ
แฟมขอมูล ที่มีความสัมพันธมารวมกัน เชน ฐานขอมูลการยืมหนังสือหองสมุด
โรงเรียน ซึ่งจะประกอบดวย แฟมขอมูลครู แฟมขอมูลนักเรียน แฟมขอมูลหนังสือ
เปนตน
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รูปที่ 1-1 แสดงลําดับโครงสรางของแฟมขอมูล
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]

รูปที่ 1-2 แสดงโครงสรางของแฟมขอมูล
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]
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ตัวอยางขอมูลในฐานขอมูล

รูปที่ 1-3 แสดงตัวอยางขอมูลในฐานขอมูล
ที่มา: โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]

จากรูปตัวอยางขอมูลในฐานขอมูลนี้ ฐานชอมูลประกอบดวยจํานวนฟลดหรือเขต
ขอมูล 3 ฟลด และจํานวนเรคอรดหรือระเบียน 5 เรคอรด
ศึกษาใหครบทุกหัวขอการเรียนรูแลว
ก็ตั้งใจทํากิจกรรมใหดี ๆ นะครับ
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เรื่อง การจัดการฐานขอมูล
คําชี้แจง ใหนักเรียนยกตัวอยางขอมูลในฐานขอมูล ในชีวิตประจําวัน มา 5 เขตขอมูล
ตัวอยาง
ฐานขอมูล ครู
รหัสครู
ชื่อ
001
นายอํานาจ

นามสกุล
สอนดี

ตําแหนง
ครู

สอนวิชา
คอมพิวเตอร

ฐานขอมูล..............................................

ฐานขอมูล..............................................

ฐานขอมูล..............................................

ฐานขอมูล..............................................

ฐานขอมูล..............................................
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ชื่อ – สกุล

ชั้น

เลขที่

.

ใบงานที่ 2
คําชี้แจง : จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้ใหถูกตองสมบูรณ (10 คะแนน)
1. จงบอกความหมายของแฟมขอมูลและฐานขอมูล (4 คะแนน)
1.1 แฟมขอมูล หมายถึง...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

1.2 แฟมขอมูล หมายถึง...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2. จงนําขอความที่กําหนดให เขียนสวนประกอบของฐานขอมูล ลงในแผนผัง
ของฐานขอมูลนี้ เรียงลําดับจากขนาดนอยไปหามาก พรอมยกตัวอยาง
( 6 คะแนน)
บิต
เรคอรด
ฟลด
ไบต
ไฟล ฐานขอมูล
(Bit)

(Record)

(Field)

(Byte)

(File)

(DataBase)
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ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
1. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)
เปนฐานขอมูลที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน เนื่องจากผูใชจะทํางานรวมกับ
ขอมูลในรูปของตาราง (Table) ที่ขอมูลแตละแถวหมายถึงแตละเรคอรด สวนขอมูลแตละ
คอลัมนจะหมายถึงฟลด ฐานขอมูลแบบสัมพันธเปนฐานขอมูลที่เก็บกันเปนรูปตาราง เปน
การเก็บขอมูลแบบ 2 มิติ ซึ่งประกอบดวยขอมูลแตละแถวในแนวนอน มีความเชื่อมโยง
หรื อ สร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกลุ ม ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งในฐานข อ มู ล เดี ย วกั น ได โดย
โครงสรางของฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่สามารถเรียกใชขอมูลไดในรูปของตาราง ซึ่งผูใช
สามารถกําหนดความสัมพันธระหวางตารางตาง ๆ ในฐานขอมูลดวยกันเอง

รูปที่ 1-4 แสดงตัวอยางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ระหวางตาราง 3 ตาราง
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]
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จากตารางจะเห็นตารางนักเรียนและตารางการยืม มีเขตขอมูลรหัสสมาชิกเชื่อม
ความสัมพันธระหวาง 2 ตารางนี้ ถาตองการทราบชื่อและรายละเอียดของนักเรียน
รหัส 102 ในตารางการยืม เราจะนํารหัส 102 ไปคนตารางนักเรียนทีมีรหัสตรงกัน หรือจะ
ทําการตรวจสอบหนังสือที่ นักเรียน รหัส 102 ยืมไปก็สามารถตรวจสอบสอบจากตาราง
หนังสือได

2. ศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับฐานขอมูล
2.1 เอนทิตี้ และ แอตทริบิวต)
เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อางถึงในฐานขอมูล ประกอบดวย
กลุมขอมูลประเภทเดียวกันที่เปนสมาชิกของเอนทิตี้นั้น เชน เอนทิตี้นักเรียนก็จะหมายถึง
กลุมคนทั้งหมดที่เปนนักเรียน
แอตทริบิวต (Attribute) หมายถึง สิ่งที่ใชบอกองคประกอบหรือเนื้อหา
(subject) ของเอนทิตี้ เชน เอนทิตี้นักเรียนจะประกอบดวยแอตทริบิวตตาง ๆ เชน รหัส
สมาชิก ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ ที่อยู เปนตน
รีเลชั่น (Relation) หมายถึง รูปแบบของตารางแบบ 2 มิติ ที่ประกอบดวย
แตละแถวที่เรียกวา ทูเพิล (Tuple) และแตละคอลัมนที่เรียกวา แอตทริบิวต (Attribute)

รูปที่ 1-5 แสดงตัวอยางเอนทิตี้นักเรียน
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]
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ความสัมพันธ (Relationship) การกําหนดความสัมพันธระหวางเอนทิตี้
หรือตาราง ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะมี 3 ลักษณะ
1. ความสัมพันธแบบ 1:1 (One-to-One) เปนความสัมพันธที่เรคอรดหนึ่ง
เรคอรดในตารางใด ๆ สามารถจับคูกับเรคอรดในอีกตารางหนึ่งไดเพียง
เรคอรดเดียวเทานั้น หรือเปนการจับคูกันตัวตอตัว

รูปที่ 1-6 แสดงความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]
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2. ความสัมพันธแบบ 1:N (One-to-Many) เปนความสัมพันธที่เรคอรดใน
ตารางใด ๆ สามารถจั บ คู กั บ เรคอร ด ในอี ก ตารางหนึ่ ง ได ห ลายเรคอร ด
ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถยืมหนังสือไดครั้งละหลายเลม แตหนังสือแตละ
เลมจะมีนักเรียนยืมไดครั้งละคนเดียวเทานั้น

.
รูปที่ 1-7 แสดงตัวอยางความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]

3. ความสัมพันธแบบ M:N (Many-to-Many) เปนความสัมพันธที่เรคอรด
หลาย ๆ เรคอรดในตารางหนึ่ง มีความสัมพันธกับอีกหลาย ๆ เรคอรดในอีก
ตารางหนึ่งพรอมกัน เชน ความสัมพันธระหวางตารางนักเรียนและตาราง
วิชาเรียน โดยนักเรียนหนึ่งคนสามารถเรียนไดหลายวิชา และรายวิชาแตละ
วิชาก็จะถูกเลือกเรียนโดยนักเรียนหลาย ๆ คนได
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รูปที่ 1-8 แสดงตัวอยางความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]

2.2 คีย (Key)
กําหนดคีย (Key) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลคใหกับตารางเพื่อใช
จําแนก เรคอรดและกําหนดความสัมพันธระหวางตาราง เชน การกําหนดรหัสสมาชิก
ใหกับนักเรียนทุกคนในตารางนักเรียน คียที่ใชในระบบฐานขอมูลมีหลายอยางดังนี้
1. คียหลัก (Primary Key) หมายถึง เขตขอมูลยอยที่ไมซ้ํากันเลยในแตละแถว
ขอมูล สามารถที่จะบงชี้ระเบียนแตละระเบียนได คาของคียหลักจะเปนคาวาง
(NULL) ไมไดเปนคียที่กําหนดขึ้นโดยจะตองไมมีขอมูลซ้ํากันโดยเด็ดขาดใน
ตารางนั้น เชน ฟลดรหัสสมาชิกในตารางขอมูลนักเรียน หรือฟลดรหัสหนังสือ
ในตารางข อ มู ล หนั ง สื อ เพื่ อ นํ า ไปใช จั ด เรี ย งและแยกแยะข อ มู ล ในแต ล ะ
เรคอรดออกจากกัน
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รูปที่ 1-9 แสดงการกําหนดคียหลัก
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]

2. ดัชนี (Index) หรือ คียรอง (Secondary Key) เปนคียที่ใชคนหาหรือจัดเรียง
กลุมเรคอรดที่มีจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว เชน คนหาชื่อและนามสกุลของ
นักเรียนในตาราง ถาไมกําหนดฟลดชื่อและนามสกุลเปนดัชนีไวกอน ระบบ
การจัดการฐานขอมูลจะคนหาตั้งแตเรคอรดแรกไปจนถึงเรคอรดที่ตองการ
ฟลดที่เปนดัชนีอาจมีขอมูลซ้ํากันได (ตางกับฟลดที่เปนคียหลักที่ขอมูลจะซ้ํา
กันไมได คียหลักทุกตัวจะมีคุณสมบัติเปนดัชนี แตดัชนีไมจําเปนตองเปน
คียหลัก)
3. คียคูแขง (Candidate Key) หมายถึง เขตขอมูลยอยที่ไมซ้ํากันเลยในแตละ
แถวขอมูล มีมากกวา 1 ฟลด ซึ่งสามารถทําหนาที่เปนคียหลักแทนกันไดถาใน
ตารางหนึ่งมีฟลดที่มีคุณสมบัติที่สามารถใชคียหลักแทนกันได จะเรียกคีย
เหลานั้นวาคียคูแขง เชนในตารางนักเรียน ถาไมมีชื่อนักเรียนซ้ํากันเลย
ก็สามารถใชฟลดรหัสสมาชิก หรือฟลดชื่อนักเรียนเปนคียหลักได ทําใหทั้งสอง
ฟ ล ด นี้ ก ลายเป น ฟ ล ด คู แ ข ง กั น ถ า ใช ร หั ส สมาชิ ก นเป น คี ย ห ลั ก ก็ ทํา ให
ชื่อนักเรียน เปนคียรอง (Alternate Key)
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รูปที่ 1-10 แสดงคียคูแขง
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]

4. คียรวม (Composite Key) หรือคียผสม หมายถึง การนําฟลด ตั้งแต 2 ฟลด
ขึ้ น ไปมารวมกั น เพื่ อ กํ า หนดให เ ป น คี ย ห ลั ก เนื่ อ งจากในบางครั้ ง การสร า ง
คียหลักจากฟลดเดียวอาจมีโอกาสที่จะเกิดขอมูลซ้ํากันได เชน ในตาราง
นักเรียน หากไมไดกําหนดฟลดรหัสสมาชิก เราอาจใชฟลดชื่อและนามสกุล
ประกอบกันเปนคียหลักของตารางก็ได

รูปที่ 1-11 แสดงคียรวม
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]
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5. คียนอก (Foreign Key) หมายถึง คียหลักจากตารางภายนอก เปนคียเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางรีเลชัน ใชเพื่อกําหนดใหขอมูลในรีเลชัน หนึ่งมีคา
ตรงกับคียหลักของอีกรีเลชันหนึ่งเปนคียที่ใชเชื่อมโยงตารางที่มีขอมูลเกี่ยวของ
กัน เชน ในตารางนักเรียนจะมีฟลดรหัสสมาชิกเปนคียหลัก เราจะใชรหัส
สมาชิกในตารางนักเรียนเชื่อมโยงกับรหัสสมาชิกในตารางการยืม เพื่อที่จะได
ทราบชื่อและขอมูลสวนตัวของนักเรียนที่ยืมหนังสือนั้น

รูปที่ 1-12 แสดงคียนอก
ที่มา : โรงเรียนแจหมวิทยา อ.แจหม จ.ลําปาง [10 มกราคม 2558]
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3. กฎที่ใชควบคุมการคงสภาพความถูกตองของขอมูล (Integrity Constraint)
ในการสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ซึ่งประกอบดวยขอมูลหลายๆ ตารางที่กําหนด
ใหมีความสัมพันธกันในหลายรูปแบบ เชน One-to-One , One-to-Many หรือ Manyto-Many เมื่อมีการลบหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในตารางใดตางรางหนึ่งตองมี
ผลกระทบกับขอมูลในตารางอื่นที่สัมพันธกัน เพื่อใหขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของและสัมพันธ
กันมีความคงสภาพความถูกตองของขอมูลที่สอดคลองตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตลอดเวลา
จําเปนตองมีกฎเกณฑที่ใชควบคุมความถูกตองไว มี 2 ลักษณะ คือ
- กฎการคงสภาพของเอนทิตี้ (Entity Integrity Constraint) คือ ควบคุม
การคงสภาพความถูกตองของขอมูลในตารางเดียวกันซึ่งจะตองไมมีคาวางในฟลดใด ๆ
ที่ประกอบขึ้นเปนคียหลักของตารางนั้น
- กฎการคงสภาพการอางอิง (Referential Integrity Constraint) คือ
ควบคุมการคงสภาพความถูกตองของความสัมพันธระหวางตาราง ซึ่งมีคียนอกอยูในตาราง
ใด ขอมูลที่อยูในคียนอกนั้นจะตองเปนขอมูลที่อยูในคียหลักของอีกตารางหนึ่งดวย
ถาไมเชนนั้นแลวขอมูลในคียนอกจะตองเปนคาวาง
ศึกษาใหครบทุกหัวขอการเรียนรูแลว
ก็ตั้งใจทํากิจกรรมใหดี ๆ นะครับ
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เรื่อง ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

1. ใหนักเรียนศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติมทางอินเทอรเน็ต เรื่อง ฐานขอมูล
สัมพันธ โดยดูที่หนาเว็บ http://dbms-thai.blogspot.com/2010/09/blogpost_8600.html
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ชื่อ – สกุล

ชั้น

เลขที่

.

ใบงานที่ 3
คําชี้แจง : ตอไปนี้เปนลักษณะเดนและขอจํากัดของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ใหจําแนกและ
นําไปเขียนในตาราง (10 คะแนน )
1. มีคาใชจายของระบบสูงมาก เพราะเมื่อมีการประมวลผล คือ การอาน เพิ่มเติม
ปรับปรุง หรือยกเลิกระบบจะตองทําการสรางตารางขึ้นมาใหม
2. ปองกันขอมูลถูกทําลายหรือแกไขไดดี เนื่องจากโครงสรางแบบสัมพันธนี้ผูใชจะ
ไมทราบวาการเก็บขอมูลในฐานขอมูลอยางแทจริงเปนอยางไร
3. มีการแก ไขปรับปรุ งแฟ มข อมูลได ยากเพราะผู ใชจะไม ทราบการเก็บข อมู ลใน
ฐานขอมูลอยางแทจริงเปนอยางไร
4. การเลือกดูขอมูลทําไดงาย มีความซับซอนของขอมูลระหวางแฟมตางๆ นอยมาก
5. เหมาะกับงานที่เลือกดูขอมูลแบบมีเงื่อนไขหลายคียฟลดขอมูล
ลักษณะเดน

ขอจํากัด
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คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาทขอ ก,ข,ค และ ง ที่เปนคําตอบ
ถูกตองที่สุดลงในกระดาษคําตอบ (เวลา 10 นาที)
1. ขอมูลตัวเลข หมายถึง ขอใด
ก. Text File
ข. Image File
ค. Numeric Data
ง. Formatted Data
2. ขอใดเรียงลําดับของหนวยขอมูลจากนอยไปหามาก
ก. บิต, ไบต, ระเบียน, ฟลด
ข. บิต, ไบต, แฟม, ระเบียน
ค. บิต, ระเบียน, แฟม, เขตขอมูล
ง. บิต, ไบต, เขตขอมูล, ระเบียน
3. เปนขอมูลที่เก็บในรูปแบบไฟล MIDI หรือ WAV หมายถึงขอใด
ก. ขอมูลเสียง
ข. ขอมูลภาพ
ค. ขอมูลตัวเลข
ง. ขอมูลอักขระ
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4. โครงสรางของขอมูลในขอใด เปนโครงสรางที่มีขนาดใหญที่สุด
ก. ไฟล
ข. ไบต
ค. ฟลด
ง. เรคอรด
5. ขอใดคือความหมายของฐานขอมูล
ก. การรวบรวมแฟมขอมูลตาง ๆ
ข. ที่เก็บขอมูลลูกคาและพนักงาน
ค. โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับชื่อและที่อยู
ง. แฟมขอมูลที่ถูกจัดรูปแบบเพื่อใหผูใชเขาถึงขอมูลมาใชรวมกันได
6. เรคอรด (Record) คือขอใด
ก. ชื่อของตาราง
ข. ชื่อของขอมูลที่ตองการเก็บในตาราง
ค. กลุมของเขตขอมูลที่มีความสัมพันธกัน
ง. รายละเอียดของขอมูลที่ตองการเก็บในตาราง
7. สิ่งที่ไดจากการนําเอาขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมาประมวลผลเรียกวาอะไร
ก. Data
ข. Information
ค. Numeric Data
ง. Formatted Data
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8. ขอใด ไมใช วัตถุประสงคในการประยุกตใชฐานขอมูลในงานตาง ๆ
ก. เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ข. เพื่อใหผูใชหลายคนสามารถใชขอมูลรวมกันได
ค. เพื่อสรางมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูลและสํารองขอมูล
ง. เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน ความขัดแยง หรือความไมสอดคลองกันของขอมูล
9. คียหลัก หมายถึง ขอใด
ก. สิ่งตาง ๆ ที่อางในฐานขอมูล
ข. เขตขอมูลยอยที่ไมซ้ํากันเลยในแตละแถวขอมูล
ค. เปนฐานขอมูลที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน
ง. เปนความสัมพันธที่หลาย ๆ เรคอรด ในตารางมีความสัมพันธกัน
10. คุณสมบัติใดไมสอดคลองกับคุณสมบัติที่ดีของขอมูล
ก. ทันเวลา
ข. ประหยัด
ค. ความถูกตอง
ง. สอดคลองกับงาน
ÈÖ¡ÉÒãº¤ÇÒÁÃÙÁŒ ÒáÅŒÇ
äÁ‹ÂÒ¡ËÃÍ¡¤ÃÑº
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ชื่อ – สกุล

ชั้น

เลขที่

แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
แบบทดสอบกอนเรียน
10
แบบทดสอบหลังเรียน
10

.

รอยละ

ผานเกณฑการประเมินผานรอยละ 80
ไมผาน
ผาน
กิจกรรม
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
10
10
10
30

คะแนนที่ได

ผานเกณฑการประเมินผานรอยละ 80
รอยละของคะแนนรวม = (คะแนนรวมที่ได x 100)/30 = (……… x 100)/30 =……………..
สรุปผลการประเมินผลงาน

ผาน

ไมผาน

ลงชื่อ................................................ผูบันทึกผล
วันที่............./…………………/…………..
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน
โดยใช ชุดฝกทักษะการเรียนรู เรื่อง การจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม Access 2007
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนของนักเรียนมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
ใหคะแนน
5 คะแนน
พึงพอใจมาก
ใหคะแนน
4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
ใหคะแนน
3 คะแนน
พึงพอใจนอย
ใหคะแนน
2 คะแนน
พึงพอใจนอยที่สุด
ใหคะแนน
1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
ขอที่ 1 ชุดฝกทักษะการเรียนรูมีคําชี้แจงอธิบายที่ชัดเจนเขาใจงาย
ขอที่ 2 นักเรียนเขาใจในการใชชุดฝกทักษะการเรียนรูเปนอยางดี
ขอที่ 3 เนื้อหาของชุดฝกทักษะการเรียนรูเหมาะสมและเขาใจไดงาย
ขอที่ 4 ขั้นตอนกิจกรรมในชุดฝกทักษะการเรียนรูไมยุงยากซับซอน
ขอที่ 5 รูปแบบของชุดฝกทักษะการเรียนรูนาสนใจตอการเรียนรู
ขอที่ 6 ชุดฝกทักษะการเรียนรูมีความสวยงามและนาสนใจ
ขอที่ 7 สื่อ รูปภาพในชุดฝกทักษะการเรียนรูทําใหเขาใจการเรียนรู
มากขึ้น
ขอที่ 8 ชุดฝกทักษะการเรียนรูมีการประเมินผลการเรียนรูได
เหมาะสม
ขอที่ 9 กิจกรรมในชุดฝกทักษะการเรียนรูมีความนาสนใจตอ
การเรียนรู
ขอที่ 10 ชุดฝกทักษะการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ
เกิดความกระตือรือรนและมีความสนุกในการเรียน
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เฉลยแบบทดสอบ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลยกอนเรียน
ง
ข
ค
ง
ก
ค
ข
ก
ก
ข

เฉลยหลังเรียน
ก
ง
ก
ก
ง
ค
ข
ค
ข
ข
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เฉลย
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล

นักเรียนศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติมทางอินเทอรเน็ต ดังนี้
1. ความหมายของขอมูล
2. ความหมายของฐานขอมูล
3. ความสําคัญของฐานขอมูล
4. ชนิดของขอมูล
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เฉลย
ใบงานที่ 1
1. ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริง หรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ ทั่วไป เชน คน สัตว
สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ หรือราคาสินคา คะแนนสอบของนักเรียน เปนตน (2 คะแนน)
2. จงนําตัวอักษร ก - ง ซึ่งระบุประเภทขอมูลที่มีความสัมพันธกับขอมูลโดยการจําแนก
ขอมูลตามรูปลักษณะขอมูลลงในชองวางใหถูกตอง (5 คะแนน)
ก. ขอมูลตัวเลข ข. ขอมูลอักขระ ค. ขอมูลภาพ ง. ขอมูลเสียง
ขอมูลตัวเลข 3.1 ปริมาณน้ําฝน
.....................
ขอมูลภาพ 3.2 ภาพถายทางอากาศ
.....................
ขอมูลตัวเลข 3.3 ราคาสินคา
.....................
ขอมูลตัวเลข 3.4 น้ําหนัก – สวนสูง
.....................
ขอมูลตัวเลข 3.5 ผลการเรียน
.....................
ขอมูลเสียง
..................... 3.6 เสียงที่บันทึกคําใหการของคนราย
ขอมูลอักขระ
..................... 3.7 เลขประจําตัวนักเรียน
ขอมูลภาพ 3.8 ภาพลายนิ้วมือ
.....................
ขอมูลอักขระ 3.9 ชื่อ-นามสกุล
.....................
ขอมูลอักขระ 3.10 ที่อยู
.....................
3. การจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลที่เดียวกันดวยระบบการจัดการฐานขอมูล มีประโยชน
อยางไร ใหบอกมา 3 ขอ (3 คะแนน)
1. ลดความซ้ําซอนของขอมูล
2. มีการใชขอมูลรวมกันขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น
3. ขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น
4. มีความเปนอิสระของขอมูล
5. เพิ่มความปลอดภัยใหกับขอมูล

42

เฉลย
เรื่อง การจัดการฐานขอมูล
คําชี้แจง ใหนักเรียนยกตัวอยางขอมูลในฐานขอมูล ในชีวิตประจําวัน มา 5 เขตขอมูล
ตัวอยาง
ฐานขอมูลครู
รหัสครู
ชื่อ
001
นายอํานาจ

นามสกุล
สอนดี

ตําแหนง
ครู

สอนวิชา
คอมพิวเตอร

ฐานขอมูลสัตวเลี้ยง
รหัสสัตว
ชื่อสัตว
001
หมู

เพศ
ผู

น้ําหนัก
55 ก.ก.

สี
ขาว

ฐานขอมูลรถยนตครู
ทะเบียน
ชื่อ- สกุล
กจ7136
สงัด ปลุกเศก

ประเภทรถ
กระบะ

ยี่หอ
IZUSU

สี
ดํา

ฐานขอมูลวิชาเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูผูสอน
ครูสงัด

กลุมสาระ
กอท.

หนวยกิต
0.5
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เฉลย
ใบงานที่ 2
1. จงบอกความหมายของแฟมขอมูลและฐานขอมูล (4 คะแนน)
1.1 แฟมขอมูล หมายถึง หนวยของขอมูลที่เกิดจากการรวมกันของเรคอรดหลาย ๆ
เรคอรด ที่ขอมูลเกี่ยวของกับมาอยูดวยกัน
1.2 ฐานขอมูล หมายถึง หนวยของขอมูลที่นําเอาแฟมขอมูลหลาย ๆ แฟมขอมูล
ที่มีความสัมพันธมารวมกัน
2. จงนําขอความที่กําหนดให เขียนสวนประกอบของฐานขอมูล ลงในแผนผังของ
ฐานขอมูลนี้ เรียงลําดับจากขนาดนอยไปหามาก พรอมยกตัวอยาง (6 คะแนน)
บิต

เรคอรด

ฟลด

ไบต

ไฟล

ฐานขอมูล

(Bit)

(Record)

(Field)

(Byte)

(File)

(DataBase)

บิต

0,1

ไบต์

ก , B ,* , > ,1

ฟิ ลด์

มาริ ษา

เรคอร์ ด
ไฟล์
ฐานข้ อมูล

101 มาริษา เก่งจริง
101 มาริษา เก่งจริง ม.5/1
201 จารุวรรณ คนขยัน ม.5/2

ระบบฐานข้ อมูลนักเรี ยน
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เฉลย
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

2. ใหนักเรียนศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติมทางอินเทอรเน็ต โดยดูที่หนาเว็บ
http://dbms-thai.blogspot.com/2010/09/blog-post_8600.html
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เฉลย
ใบงานที่ 3
คําชี้แจง : ตอไปนี้เปนลักษณะเดนและขอจํากัดของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ใหจําแนกและ
นําไปเขียนในตาราง (10 คะแนน)
1. มีคาใชจายของระบบสูงมาก เพราะเมื่อมีการประมวลผล คือ การอาน เพิ่มเติม
ปรับปรุง หรือยกเลิกระบบจะตองทําการสรางตารางขึ้นมาใหม
2. ปองกันขอมูลถูกทําลายหรือแกไขไดดี เนื่องจากโครงสรางแบบสัมพันธนี้ผูใชจะ
ไมทราบวาการเก็บขอมูลในฐานขอมูลอยางแทจริงเปนอยางไร
3. มีการแก ไขปรับปรุ งแฟ มข อมูลได ยากเพราะผู ใชจะไม ทราบการเก็บข อมู ลใน
ฐานขอมูลอยางแทจริงเปนอยางไร
4. การเลือกดูขอมูลทําไดงาย มีความซับซอนของขอมูลระหวางแฟมตาง ๆ นอยมาก
5. เหมาะกับงานที่เลือกดูขอมูลแบบมีเงื่อนไขหลายคียฟลดขอมูล
ลักษณะเดน
ขอจํากัด
1. ปองกันขอมูลถูกทําลายหรือแกไขไดดี 1. มีคาใชจายของระบบสูงมาก เพราะ
เนื่องจากโครงสรางแบบสัมพันธนี้ผูใชจะ เมื่อมีการประมวลผล คือ การอาน
ไมทราบวาการเก็บขอมูลในฐานขอมูล
เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกระบบ
อยางแทจริงเปนอยางไร
จะตองทําการสรางตารางขึ้นมาใหม
2. การเลือกดูขอมูลทําไดงาย มีความ
2. มีการแกไขปรับปรุงแฟมขอมูลไดยาก
ซับซอนของขอมูลระหวางแฟมตาง ๆ
เพราะผูใชจะไมทราบการเก็บขอมูลใน
นอยมาก
ฐานขอมูลอยางแทจริงเปนอยางไร
3. เหมาะกับงานที่เลือกดูขอมูลแบบมี
เงื่อนไขหลายคียฟลดขมูล
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คํานํา
สารบัญ
คําชี้แจงสําหรับครู
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
แผนผังแสดงลําดับขั้นตอนการใชชุดฝกทักษะการเรียนรู
สาระมาตรฐาน/คําอธิบายรายวิชา
สาระการเรียนรู/จุดประสงคการเรียนรู
แบบทดสอบกอนเรียน
ใบความรูที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล
ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล
ใบความรูที่ 2 เรื่อง การจัดการฐานขอมูล
ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจัดการฐานขอมูล
ใบงานที่ 2 เรื่อง การจัดการฐานขอมูล
ใบความรูที่ 3 เรื่อง ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
ใบงานที่ 3 เรื่อง ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบบันทึกคะแนนนักเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
บรรณานุกรม
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ภาคผนวก
- เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน ชุดที่ 1
- เฉลยใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล
- เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล
- เฉลยใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจัดการฐานขอมูล
- เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง การจัดการฐานขอมูล
- เฉลยใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
- เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
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ชุดฝกทักษะการเรียนรู เรื่อง การจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม Access 2007 นี้
ไดจ ัด ทํ า ขึ ้น เพื ่อ ใชป ระกอบการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอน รายวิช า ง32202
วิช าการจัด การฐานขอ มูล สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาป ที่ 5 กลุ มสาระการเรี ยนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อผูเรียนสามารถพัฒนาความรู
ความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการฐานขอมูล ซึ่งการในการจัดการฐานขอมูล
นั้นตองใชทักษะการคิดเปนลําดับขั้นตอน มีระบบแบบแผนในการทํางาน ในจัดการขอมูล
ที่ถูกตอง โดยชุดฝกทักษะการเรียนรู มีทั้งหมด 6 ชุด ประกอบดวย
ชุดที่ 1 เรื่อง ความรูความเขาใจในฐานขอมูลโปรแกรม Access 2007
ชุดที่ 2 เรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Access 2007
ชุ ด ที่ 3 เรื่ อง การสร างฐานข อมู ลศิ ษย เก าโรงเรี ยนแจ ห มวิ ท ยา ด ว ยโปรแกรม
Access 2007
ชุดที่ 4 เรื่อง การสรางฟอรมฐานขอมูลดวยโปรแกรม Access 2007
ชุดที่ 5 เรื่อง การสรางรายงานฐานขอมูลดวยโปรแกรม Access 2007
ชุดที่ 6 เรื่อง การสรางแมโครและการปองกันฐานขอมูลดวยโปรแกรม Access 2007
ขอขอบพระคุ ณ ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น ผู บ ริ ห าร คณะครู นั ก เรี ย น โรงเรี ย น
แจหมวิทยา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ใหขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนรู ทั้ง 6 ชุดนี้ จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาชุดฝกทักษะการเรียนรู เรื่อง การจัดการฐานขอมูลดวย
โปรแกรม Access 2007 นี้ จะสงผลใหนักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการฐานขอมูล
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ตลอดจนเสริมสรางสมรรถนะสําคัญ
ด า นความรู ความสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย นและผู ที่ ส นใจให บ รรลุ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรตอไป
สงัด ปลุกเศก
ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
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