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เอกสารประกอบการสอน สัปดาหที่ 1 

เร่ือง การจดัการขอมูลคอมพิวเตอร 

 

ขอมูล (data) เปนองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  (computer 

information systems)          การจัดการขอมูล (data management) เปนกลยุทธหนึ่งในการบริหารองคกร

ใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของเทคโนโลยีขาวสารคอมพิวเตอรที่เจริญกาวหนาไปอยาง

รวดเร็ว การจัดการและบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จนั้น  การตัดสินใจที่ถูกตอง รวดเร็ว และทนั

ตอเหตุการณถือเปนหัวใจของการทําธุรกิจในยุคปจจุบัน         ดังน้ันการจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ  

เพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง  จะชวยใหองคกรอยูรอดไดในการแขงขันกับองคกรอ่ืนๆ 

สาระสําคัญ 

 เมื่อจบบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

วัตถุประสงค 

1. บรรยายโครงสรางของขอมูลได 

2. อธิบายความแตกตางระหวางไฟลและฐานขอมูล 

3. ระบปุระเภทของขอมูล 

4. จําแนกประเภทของแฟมโปรแกรมและแฟมขอมูล 

เน้ือหา

1. 

 (อางอิงตําราหลัก บทที่ 5) 

หนวยของขอมูลคอมพิวเตอรสามารถจัดเรียงเปนลําดับชั้นจากขนาดเล็กไปขนาดใหญไดดังนี้  

- บิต (bit) 

- ตัวอักษร (character) 

- เขตขอมูล (field) 

- ระเบียน (record) 

- แฟม (file) 

- ฐานขอมูล (database) 
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เขตขอมูลคีย (key field) คือเขตขอมูลที่ใชสําหรับระบุระเบียนขอมูลอยางเฉพาะเจาะจง  ขอมูล

ที่อยูในเขตขอมูลน้ีจะไมซ้ํากับระเบียนอ่ืน  เชน แฟมขอมูลพนักงานอาจใชเลขที่พนักงานเปนตัวระบุ

ระเบียน 

หนวยขอมลู  

2.  

     ขอมูลแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว โดยสามารถแบงเปนชนิดตาง ๆ ไดดังน้ี 

 คาตรรกะ (Booleans) 

 จํานวนเต็ม (integers) 

 จํานวนจริง (floating-point values) 

 ตัวอักษร (character) 

 สายอักขระ (strings) 

 วันทีแ่ละเวลา (date/time) 

 ไบนารี (binary) 

3.  Uประเภทของแฟมขอมูล 

 แฟมขอมูลสามารถแบงตามสถานะการเก็บขอมูล ไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 

 แฟมหลกั (master files) คือ แฟมที่เก็บขอมูลที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง  หรือเปลีย่นแปลงนอย  

เชน ฝายขายอาจมีแฟมหลักขอมูลลูกคา  และแฟมหลักขอมูลสินคา  แฟมหลักน้ีอาจจะเก็บขอมูลที่ไม

เปนปจจุบัน  น่ันคือเปนขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริงในชั่วขณะหน่ึง  ขึ้นอยูกับความถี่ในการ

ปรับปรุงแฟมหลัก โดยทั่วไปแฟมหลักจะเก็บขอมูลถาวร  หรือกึ่งถาวร หรือขอมูลที่ เปนประวัติศาสตร  

ซึ่งจะไมมีการเปลี่ยนแปลงอีกเลย 

 แฟมรายการเปลี่ยนแปลง  (transaction files) คือ แฟมที่เก็บขอมูลรายการเปลี่ยนแปลง  

(transactions) เก็บสะสมรวบรวมไว  เพื่อนํามาประมวลผลและนําไปปรับปรุงแฟมหลักอีกทีหน่ึง  

ระเบยีนหน่ึงในแฟมรายการเปลีย่นแปลงจะแท นเหตุการณหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปปรับปรุง

แฟมหลกัในภายหลงั เมื่อปรับปรุงแลวแฟมหลักก็จะมีสถานะเปนปจจุบันตรงตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความเปนจริงซึ่งเก็บสะสมไวในแฟมรายการเปลี่ยนแปลง  

4.  Uลักษณะการประมวลผลขอมูล U (data processing) 

ในบางกรณีอาจตองการใหขอมูลถูกประมวลผลทันที  แตบางกรณีอาจสะสมขอมูลไวจนถึง

เวลาที่กําหนดแลวจึงประมวลผลพรอมกันทีเดียว  ดังนั้นลักษณะการประมวลผลขอมูลจึงสามารถ
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แบงเปน  2 ประเภท คือ การประมวลผลเปนแบบกลุม (batch processing) และการประมวลผลแบบทันที  

(real-time processing) ซึ่งการเลือกใชขึ้นอยูกับลักษณะงานของแตละประเภท 

 การประมวลผลแบบกลุม  (batch processing) ขอมูลจะถูกสะสมไวระหวางชวงเวลาที่กําหนด  

เชน 1 เดือน หรือ 7 วัน เปนตน และเมื่อถึงกําหนด ขอมูลที่สะสมไวจะถูกประมวลผลรวมกันคร้ังเดียว 

การประมวลผลแบบทั นที (real-time processing) เปนการประมวลผลที่เกิดขึ้นพรอมกับขอมูล  

เชน การฝากถอนเงินในธนาคาร  เมื่อลูกคาฝากเงิน  ขอมูลการฝากเงินที่เกิดขึ้นจะถูกประมวลผลทันที  

สงผลใหยอดเงินฝากในบัญชีน้ันเปลี่ยนแปลงทันที 

5.  Uแฟมโปรแกรมและแฟมขอมูล 

ถาจะแบงประเภทของแฟมในคอมพิวเตอรอีกนัยหน่ึง  อาจแบงเปนแฟมโปรแกรมและ

แฟมขอมูล  แฟมโปรแกรมประกอบดวยชุดคําสั่งตาง  ๆ ที่ทํางานอยางใดอยางหนึ่ง  เชน โปรแกรม

ประมวลคํา  (word processor) ใชสําหรับพิมพเอกสารและจัดรูปแบบขอความ  และโปรแกรมบีบอัด

ขอมูล (compression utility) ใชสําหรับบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง เปนตน  

แฟมโปรแกรมที่ประกอบดวยชุดคําสั่งที่ทํางานไดไดแกประเภท .exe, .com, .bat, .dll เปนตน 

 

ประเภทแฟมโปรแกรม สวนขยาย 

Command COM 

Application Program EXE 

Batch Program BAT 

Dynamic Link Library DLL 
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ประเภทแฟมขอมูล 

ประเภทแฟมขอมูล สวนขยาย โปรแกรมที่ใชสราง 

และแกไขโดยเฉพาะ 

มาตรฐาน 

Adobe Photoshop Drawing PSD Adobe Photoshop  

Bitmap BMP   

Conceptual Data Model CDM PowerDesigner DataArchitect  

GIF (Graphics Interchange Format) GIF   

Hypertext Document HTM, HTML   

JPEG (Joint Photographic Experts Group) JPG, JPEG   

Microsoft Word Document DOC Microsoft Word  

MPEG (Moving Picture Experts Group) MPG, MPEG   

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) MID   

Rich Text Format RTF   

Text Document TXT   

Visio Drawing VSD Visio  

Wave Audio WAV   

Window Meta File WMF   

WordPerfect Document DOC WordPerfect  

 


