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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้เปิด
สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีทีส่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยผูเ้รียบเรียงได้จัดท าตาม
ค าอธิบายรายวิชาที่ได้อธิบายไว้ในหลักสูตร แบ่งเนื้อหาไว้ 10 บท ครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชามุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
และสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ได้ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเอกสารประกอบการสอนที่
เหมาะสมส าหรับนักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาออกแบบและ
พัฒนาฐานข้อมูล และผู้สนใจทั่วไป เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้ท าการปรับปรุง แก้ไขเนื้อหา
และรูปภาพบางส่วนให้เหมาะสมเพ่ิมเติม เนื่องจากได้ใช้ประกอบการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน 
ในส่วนของค าศัพท์เฉพาะทางผู้เรียบเรียงได้ใช้ค าศัพท์ตามศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 และหากค าศัพท์ใดไม่มีค าแปลผู้เรียบเรียงได้ใช้ทับศัพท์ หรือตามความ
นิยม เพื่อให้เหมาะสมกับเอกสารประกอบการสอน 

ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และขอบคุณครอบครัวอัน
เป็นที่รักที่เป็นก าลังใจสนับสนุนให้งานส าเร็จไปด้วยดี และในโอกาสนี้ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณเจ้าของ
ผลงานเขียนทุกท่านที่ได้ถูกอ้างอิงในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้  ผู้เรียบเรียงไม่ได้ตั้งใจที่จะละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้ใด หากมีข้อความหรือรูปภาพบางส่วนที่ผู้เรียบเรียงไม่ได้อ้างอิงถึง ผู้เรียบเรียงก็ขออนุญาตมา ณ ที่นี้ด้วย   

ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ในการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยสามารถใช้ศึกษาเองได้โดยสะดวก หากท่านท่ีน าไปใช้มี
ข้อเสนอแนะ ผู้เรียบเรียงยินดีรับค าแนะน าจากทุกท่าน เพ่ือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณ ณ 
โอกาสนี้ด้วย 
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แผนบริหารการสอนของรายวิชา  
ประมวลรายวิชา 

 

รหัสวิชา CE20202  การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 
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จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (2-2-5) ชั่วโมงบรรยาย  2  ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.  ศึกษาด้วยตนเอง 5  ชม. 
ภาคเรียนที่ 1/2557    

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ไพศาล ดาแร่ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา แนวคิด หลักการเกี่ยวกับ

ฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล ภาวะส าหรับเรียกใช้ฐานข้อมูลกับการประมวลผลฐานข้อมูล 
การประยุกต์ใช้โปรแกรม ระบบจัดการฐานข้อมูลในการศึกษา 

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ศึกษาการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา แนวคิด 
หลักการเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล ส าหรับเรียกใช้ฐานข้อมูลกับการประมวลผล
ฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรม ระบบจัดการฐานข้อมูลในการศึกษา 

 

แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 บทน า 
1.1 ระบบสารสนเทศ 

1.2 วงจรการพัฒนาระบบ 

1.3 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล 

1.4 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 

1.5 สถาปัตยกรรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้หลายคน 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ ศึกษาค้นคว้า
ตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 

อ.ไพศาล 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

2 บทที่ 2 ระบบจัดการฐานข้อมูล 

2.1 ระบบแฟ้มข้อมูล 

2.2 ฐานข้อมูล 

4 บรรยาย  

อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา  

อ.ไพศาล 

 2.3 ระบบฐานข้อมูล  
2.4  การพัฒนาฐานข้อมูล 

2.5 เป้าหมายการพัฒนา
ฐานข้อมูล 

2.6 ระบบจัดการฐานข้อมูล 

 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  

3 บทที่ 3 แบบจ าลองข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ 
3.1 แบบจ าลองข้อมูล 

3.2 กุญแจหรือคีย์ 
3.3  กฎความคงสภาพ 

3.4  การลบและการแก้ไขข้อมูล  
3.5 พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ 

4 บรรยาย  

ยกตัวอย่าง 
ประกอบ  

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

ทดสอบปฏิบัติ 

อ.ไพศาล 

4-5 บทที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูล 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 

4.2 แนวคิดพ้ืนฐานอีอาร์
ไดอะแกรม   
4.3 การสร้างไดอะแกรมอีอาร์ 
4.4 แบบจ าลองอีอีอาร์ 

8 บรรยาย  

ยกตัวอย่าง 
ประกอบ  

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

ทดสอบปฏิบัติ 

อ.ไพศาล 

6 บทที่ 5 การจัดการความ
ปลอดภัย 

5.1 การสร้างความเสียหาย 

5.2 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล 

5.3 การเข้ารหัสข้อมูล  
5.4 การส ารองข้อมูลและกู้คืน    
5.5 คุณลักษณะของซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูล 

 

4 บรรยาย  

ยกตัวอย่าง 
ประกอบ  

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

ทดสอบปฏิบัติ 

อ.ไพศาล 



ด 
 

 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 5.6 การติดตามและตรวจสอบ
การท างานของระบบ 

   

7-8 บทที่ 6 ภาษาทางด้านฐานข้อมูล 

6.1 ประเภทค าสั่งของภาษา SQL 

6.2 ภาษาส าหรับนิยามข้อมูล 

6.3 ภาษาส าหรับการจัดการ
ข้อมูล 

6.4 ภาษาส าหรับควบคุมข้อมูล
ระบบ 

8 บรรยาย  

ยกตัวอย่าง 
ประกอบ  

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

ทดสอบปฏิบัติ 

อ.ไพศาล 

9 สอบกลางภาค    

10 บทที่ 7 การออกแบบฐานข้อมูล
เชิงตรรกะ 

7.1 การแปลงไดอะแกรมอีอาร์
เป็นรีเลชั่น 

7.2 การนอร์มัลไลซ์ 

4 บรรยาย  

ยกตัวอย่าง 
ประกอบ  

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

ทดสอบปฏิบัติ 

อ.ไพศาล 

11-12 บทที่ 8 การออกแบบฐานข้อมูล
เชิงกายภาพ  
8.1 กระบวนการออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงกายภาพ 

8.2 การออกแบบฟิลด์ 
8.3 การออกแบบเรคอร์ด 

8.4 การออกแบบแฟ้มข้อมูลเชิง
กายภาพ 

8 บรรยาย  

ยกตัวอย่าง 
ประกอบ  

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

ทดสอบปฏิบัติ 

อ.ไพศาล 

13-14 บทที่ 9 การจัดการทรานแซกชั่น 

9.1 แนวคิดทรานแซกชั่น 

9.2 ภาวะพร้อมกันของทราน
แซกชั่น 

9.3 การกู้คืนฐานข้อมูล 

9.4 การจัดการเพ่ือการกู้คืน 

8 บรรยาย  

ยกตัวอย่าง 
ประกอบ  

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

ทดสอบปฏิบัติ 

 อ.ไพศาล 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 ฐานข้อมูล 

9.5 ความล้มเหลวในฐานข้อมูล 

   

 9.6 เทคนิคการกู้คืนทรานแซกชั่น    

15-16 บทที่ 10 การสร้างฐานข้อมูลด้วย
ไมโครซอฟต์แอกเซส 

10.1 โปรแกรมไมโครซอฟต์แอก
เซส 

10.2 การสร้างตาราง 
10.3 การสร้างแบบสอบถาม 

10.4 การสร้างฟอร์ม 

10.5 การสร้างรายงาน 

10.6 กรณีศึกษาระบบงาน
ทะเบียน 

8 บรรยาย  

ยกตัวอย่าง 
ประกอบ  

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

ทดสอบปฏิบัติ 

อ.ไพศาล 

17 สอบปลายภาค    

 

วิธีการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 
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การวัดผล และการประเมินผล 

การวัดผล 

คะแนนระหว่างเรียน     ร้อยละ 60 

1. แบบฝึกหัด      ร้อยละ 10 

2. งานที่ได้รับมอบหมาย     ร้อยละ 20 

3. สอบกลางภาค      ร้อยละ 30 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน    ร้อยละ 40 

 

การประเมินผล ใช้แบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
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การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล :1  

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
  
รายวิชา  การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 
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หัวข้อเนื้อหา 

 

1.1  ระบบสารสนเทศ 

1.2  วงจรการพัฒนาระบบ 

1.3  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานข้อมูล 

1.4 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 

1.5 สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้หลายคน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศได้ 
2. บอกขั้นตอนการพัฒนาระบบได้ 
3. บอกวิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลได้ 
5. อธิบายสถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้หลายคนได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ถาม-ตอบ ในระหว่างเรียน 

 

 

 

 

 



2 : บทน า 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

 

 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ตัวอย่างเช่น ในร้านค้าขายส่งขนาดใหญ่จะน าข้อมูลสินค้าเข้ามาจัดเก็บในฐานข้อมูล  เมื่อมีผู้ซื้อมาซื้อสินค้า
ฐานข้อมูลจะตัดยอดสินค้าที่ถูกซื้อออกจากคลังสินค้าทันที  หากใช้ค าสั่งให้นับจ านวนสินค้าแต่ละชนิดที่
ขายได้ในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์จะท าให้ทราบว่าสินค้าชนิดใดขายได้มาก ควรสั่งมาเพ่ิมหรือสินค้าใด
ขายได้น้อย   หรือให้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปกราฟแสดงยอดขายสินค้าในแต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาสเพ่ือ
ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น จึงควรท าความเข้าใจกับ
ความหมายของข้อมูลกับสารสนเทศให้ถูกต้องเสียก่อน บทนี้จะได้กล่าวถึงวงจรการพัฒนาระบบ จากนั้นจะ
ได้อธิบายถึงระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ และข้ันตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 

1.1 ระบบสารสนเทศ (Information System) 
 ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงที่สามารถเก็บบันทึกและมีความหมายส าหรับองค์กร หรือข้อมูลดิบที่ยัง
ไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการน าไปใช้งาน เช่น ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม ชื่อ ที่
อยู่ อายุ เพศ ฯลฯ 

 สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพ่ือให้มีความหมาย 
สามารถน าไปใช้งานตามท่ีต้องการได้ เช่น จากข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามนั้น น ามาสรุปเป็นรายงาน 
กราฟ ฯลฯ หรือข้อมูลของคะแนนสอบรายวิชาต่างๆ ซึ่งถูกน ามาประมวลเป็นเกรดของนักศึกษาตามเกณฑ์
หรือเงื่อนไขของการตัดเกรดของรายวิชา 
 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม 
จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถน าสารสนเทศที่ได้นี้ไปใช้เพ่ือ
ช่วยพิจารณาการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 1. ค านึงถึงผู้ใช้ระบบและเจ้าของระบบ 

 2. พยายามเข้าถึงปัญหาให้ตรงจุด 

 3. การก าหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการท างาน 

 4. ก าหนดมาตรฐานในระหว่างการพัฒนาระบบและจัดท าเอกสารประกอบในทุกข้ันตอน 

 5. การพัฒนาระบบคือ การลงทุน 

 6. เตรียมความพร้อมหากโครงการถูกยกเลิกหรือทบทวนใหม่ 
 7. แตกระบบใหญ่ให้เป็นระบบย่อย 

 8. ออกแบบระบบเพ่ือรองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

1.2 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 

 วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนการทางความคิด เพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจ ช่วยให้นักวิเคราะห์
ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน ขั้นตอนการพัฒนาระบบ มีดังนี้ 
 

 1.2.1 การวางแผนระบบ (System Planning) 
ขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบนั้น เราจ าเป็นต้องพิจารณาและก าหนดปัญหาของระบบ และ

มีการวางแผนสร้างระบบสารสนเทศ หรือแก้ไขระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม โดยพิจารณาถึงความต้องการ
ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ รวมถึงความ
เป็นไปได้ที่ระบบงานนั้นจะสามารถพัฒนาส าเร็จได้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ 

 

1.2.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน รวบรวมความต้องการในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ออกแบบ

ระบบในขั้นตอนต่อไป ในการรวบรวมของผู้ใช้นั้นอาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ 

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างการน าสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 

ข้อมูล 

011010100101
010111010101
011011101101
010101011101 

 

โปรแกรม
ประยุกต ์

สารสนเทศ 

การตัดสินใจ

สินใจ

รแกรม
ประยุกต์
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(Documentation) สังเกตการณ์การท างานในปัจจุบัน (Observation) สัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบในระดับ
ต่างๆ (Interview) ฯลฯ 

 

1.2.3 การออกแบบระบบ (System Design) 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบนั้น เป็นการหาค าตอบว่า “จะต้องท าอะไร (What)” แต่ในการ

ออกแบบระบบจะเป็นการหาค าตอบว่า “จะต้องท าอย่างไร (How)” ดังนั้นขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบ
ระบบใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยนักวิเคราะห์ระบบต้องก าหนดว่าจะต้องมี
โปรแกรมอะไรบ้าง โครงสร้างของโปรแกรม การเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม ฯลฯ 

 

1.2.4 การประยุกต์ใช้งานระบบ (System Implementation) 
ขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากการออกแบบระบบ และท าการ

ทดสอบโปรแกรมว่าท างานถูกต้องหรือไม่ โดยมีการทดสอบกับข้อมูลจริง ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย จะได้
โปรแกรมที่พร้อมที่จะน าไปใช้งานจริงต่อไป หลังจากนั้นจะต้องเตรียมคู่มือการใช้งานและการฝึกอบรม
ผู้ใช้งานจริงของระบบ 

 

1.2.5 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
หลังจากโปรแกรมถูกน าไปใช้งานไปได้ระยะหนึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขโปรแกรมอัน

เนื่องมาจากพบปัญหาในการท างานของโปรแกรม (Bug) และการด าเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2 วงจรการพัฒนาระบบ 

การวางแผนระบบ 

( )การวิเคราะห์ระบบ 

 

การออกแบบระบบ 

การประยุกต์ใช้งานระบบ 

การบ ารุงรักษาระบบ 
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 จากรูปที่ 1.2 แสดงขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 

SDLC) ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน การวางแผนระบบ (System Plan) การวิเคราะห์ระบบ (Systems 

Analysis)  การออกแบบระบบ (System Design)  การประยุกต์ ใช้ งานระบบ (Systems 

Implementation) และการบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) จะเห็นได้ว่าการท างานของวงจร
พัฒนาระบบนั้นไม่ได้เป็นการท างานที่เรียงล าดับแต่ละขั้นตอน แต่เป็นการท างานวนซ้ าในแต่ละขั้นตอน 
(Iterative Process) และอาจมีการย้อนกลับไปท างานขั้นตอนก่อนหน้านั้น เช่น ในขั้นตอนการวิเคราะห์
ระบบ หลักจากที่ได้วิเคราะห์ได้ความต้องการของผู้ใช้เรียบเรียงแล้ว อาจจ าเป็นต้องวนกลับไปพิจารณา
ขั้นตอนการวางแผนอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของงานนั้น ๆ เป็นต้น 

 

 

1.3  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานข้อมูล (Development of Database Technology) 

 หัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงลักษะที่พบใน DBMS ทั่วๆไป อย่างไรก็ตาม มีหลายลักษณะที่ถูกเพ่ิมเข้ามา
ใน DBMS ยุคหลังๆ 

 

 ตารางท่ี 1.1 แสดงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานข้อมูล 

 

Era Generation Orientations Major Feature 

 

1960s 

 

ยุคที่ 1 

 

File 

File structures and proprietary  

program interfaces 

 

1970s 

 

ยุคที่ 2 

 

Network Navigation 

Network and hierarchies of related 

records, standard program interfaces 

 

1980s 

 

ยุคที่ 3 

 

Relational 

Nonprocedural languages, 

optimization, transaction processing 

 

1990s 

 

ยุคที่ 4 

 

Object 

Multi-media, active, distributed 

processing, XML enable 

 

 

1.4  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (Database Architectures) 

 จุดประสงค์ส าคัญประการหนึ่งของระบบฐานข้อมูลคือ ต้องการให้ผู้ใช้งานระบบสามารถมองเห็น
ข้อมูลในมุมมองของผู้ใช้ โดยที่ซ่อนระบบรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ (Store) และการจัดการต่าง ๆ 
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เกี่ยวกับข้อมูลในฐานข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพ่ือให้เกิดความง่ายต่อการใช้ งานระบบ และ
เพ่ือให้เป็นการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนักศึกษา (Student Data) ในมุมมองของผู้ใช้ในระดับต่างๆ ระดับสูง (High 

Level) ข้อมูลนักศึกษาแต่รายการ (Record) ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา (stdID) ชื่อนักศึกษา 
(stdName) และสาขาวิชาเอก (stdMajor) ดังตารางที่ 1.2  
 

ตารางท่ี 1.2 ข้อมูลนักศึกษาในมุมมองของผู้ใช้ 
 

stdID stdName stdMajor 

57024902 นายอนุพงศ์ พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ 
57024918 น.ส.จินตนา สวยงาม คอมพิวเตอร์ 
57023518 นายมาโนช รักดี คอมพิวเตอร์ 

 

ระดับกลาง (Intermediate Level) เป็นมุมมองข้อมูลนักศึกษาในระดับโครงสร้างข้อมูลที่
ประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น 

stdID  char(7) 

stdName varchar(30) 

stdMajor varchar(15) 

ระดับต่ า (Low Level) เป็นมุมมองข้อมูลนักศึกษาในระดับที่ถูกบันทึกลงสื่อบันทึกข้อมูลที่มีรูปแบบ
การบันทึกข้อมูลหรือการจัดการที่แตกต่างกันไป เช่น บิต ไบต์ บล็อก 

 

     1.4.1 สถาปัตยกรรม 3 ระดับ (Tree-Level Architecture) สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลในบท
นี้เป็นสถาปัตยกรรมที่หน่วยงาน ANSI-SPARC ก าหนดขึ้นเรียกว่า Three-level Architecture มี
วัตถุประสงค์เพ่ือจ าแนกมุมมองที่มีต่อข้อมูลของผู้ใช้แต่ละกลุ่มออกจากกัน โดยอธิบายมุมมองแบบ
นามธรรมแทนการอธิบายด้วยลักษณะทางกายภาพซึ่งแบ่งสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ คือ 

1. ระดับภายนอก (External Level) 

2. ระดับแนวคิด (Conceptual Level) 

3. ระดับภายใน (Internal Level) 
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รูปที่ 1.3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 3 ระดับ 

 

1. ระดับภายนอก (External Level)  

 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลภายนอกจะมีเค้าร่างภายนอก(External Schema) ที่เป็นการ
แสดงข้อมูลในระดับมุมมองของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลบางส่วนของฐานข้อมูล หรือเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
หลายฐานข้อมูล 

 

ตารางที่ 1.3  ตัวอย่างรายการข้อมูลในฐานข้อมูลนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

stdID stdFirstName stdLastName stdMajor stdGPA lectName 

57024902 นายอนุพงศ์  พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ 3.85 อ.ไพศาล 

57024918 น.ส.จินตนา  สวยงาม คอมพิวเตอร์ 3.90 อ.คณิศร 

57023518 นายมาโนช  รักดี คอมพิวเตอร์ 3.75 อ.มานะ 

53024910 นายพิทักษ์  รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ 3.85 อ.ไพศาล 

   

ระดับหลักการ 

ระดับภายใน 

โครงสร้างทีแ่ท้จริง 
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ตารางท่ี  1.4  ตัวอย่างรายการข้อมูลในฐานข้อมูลอาจารย์ 
 

 

 

 

 

  

 

 จากตัวอย่างรายการข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดของระบบในตารางที่ 1.3 ซึ่งเป็นรายการข้อมูล
ของนักศึกษาและอาจารย์นั้น ผู้ใช้แต่ละกลุ่มต่างก็มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่น 

 อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ต้องการรหัสประจ านักศึกษา ชื่อนักศึกษา เกรดเฉลี่ยนักศึกษา 
ของนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ดังแสดงตารางที่ 1.5 

 

ตารางท่ี 1.5 ตัวอย่างรายการข้อมูลนักศึกษาในมุมมองของอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

stdID stdFirstName stdLastName stdMajor stdGPA 

53024910 นายพิทักษ์  รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ 3.85 

57024902 นายอนุพงศ์  พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ 3.90 

57024918 น.ส.จินตนา  สวยงาม คอมพิวเตอร์ 3.75 

53023518 นายมาโนช  รักดี คอมพิวเตอร์ 3.50 

  

 อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมต้องการรหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อนักศึกษา เกรดนักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ของนักศึกษาคนที่เรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.75) โดยเรียงข้อมูลล าดับเกรดจากมากไปหาน้อย 
ดังแสดงในตารางที ่1.6 

 

ตารางท่ี 1.6 ตัวอย่างรายการข้อมูลนักศึกษาในมุมมองของอาจารย์ฝ่ายกิจกรรม 

 

stdID stdFirstName stdLastName stdMajor stdGPA lectName 

57024902 นายอนุพงศ์  พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ 3.90 อ.ไพศาล 

53024910 นายพิทักษ์  รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ 3.85 อ.ไพศาล 

57024918 น.ส.จินตนา  สวยงาม คอมพิวเตอร์ 3.75 อ.คณิศร 

 

lectID lectName lectTel lectRoom 

CE101 อ.ไพศาล 1211 931 

CE102 อ.มานะ 1101 938 

CE103 อ.คณิศร 1205 935 
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2. ระดับแนวคิด (Conceptual Level)  

     สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลระดับแนวคิด จะมีเค้าร่างแนวคิด (Conceptual Schema) ซึ่งเป็น
การมองข้อมูลในระดับแนวความคิดที่ได้มีการน าเอาข้อมูลทั้งหมดของระบบมารวมกัน และแสดงรูปของ
แบบจ าลองข้อมูล (Data Model) แบบต่างๆ เช่น แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จากความต้องการของผู้ใช้
ในรูปที่ 1.4  จะได้แบบจ าลองข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 1.4 

 

 
 

รูปที่ 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์ 
 

3. ระดับภายใน (Internal Level)  

 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลระดับภายในจะมีเค้าร่างภายใน (Internal Schema) ซึ่งเป็นการ 
จัดเก็บข้อมูลด้วยโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม ตลอดจนมีการเลือกวิธีการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล (Field 

Organization) ที่เหมาะสมกับการท างานของระบบ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อความเร็วและประสิทธิภาพของ
การเข้าถึงขอ้มูลที่ต้องการ 
 

ตารางท่ี 1.7 โครงสร้างข้อมูลของตาราง STUDENT  

 

 

       

        

 

 

  

 

 

 

Field Name Field Type Description 

stdID char(7) รหัสประจ าตัว 

stdFirstName varchar(30) ชื่อนักศึกษา 

stdLastName varchar(30) นามสกุลนักศึกษา 
stdMajor varchar(20) สาขาวิชา 
stdGPA float(3,2) เกรดเฉลี่ย 

lectID char(3) รหัสประจ าตัวอาจารย์ 
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ตารางท่ี 1.8 โครงสร้างข้อมูลของตาราง LECTURER 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1.5 การ Map ข้อมูลระหว่างระดับชั้นของสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 

 

 พิจารณารูปที่ 1.5 ที่แสดงตัวอย่างสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 3 ระดับจะเห็นว่าใน
สถาปัตยกรรมระดับภายนอกได้แสดงให้เห็นมุมมองข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ คืออาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอาจารย์ฝ่ายกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้แสดงให้เห็นสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
ระดับแนวคิดที่แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยตารางข้อมูล STUDENT และ 
LETURER ถ้าระบบมีผู้ใช้คนใหม่คือ เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่ต้องการข้อมูลนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยรหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา เกรดเฉลี่ยนักศึกษา และหมายเลข
โทรศัพท์ จะเห็นว่าตาราง STUDENT ที่ระบบมีอยู่เดิมนั้น ไม่มีฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ท าให้ต้องเพ่ิมฟิลด์ 
stdTel เข้าไปในตาง STUDENT ดังแสดงในรูปที่ 1.5 และเก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของนักศึกษาแต่ละ

Field Name Field Type Description 

lectID char(7) รหัสประจ าตัวอาจารย์ 
lectName varchar(30) ชื่ออาจารย์ 
lectTel char(4) หมายเลขโทศัพท์ 
lectRoom char(4) หมายเลขห้อง 
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คน ดังตารางที่ 1.9 จากนั้นจึงแสดงรายการข้อมูลของตาง STUDENT ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในตารางที  1.10 

  

ตารางท่ี 1.9 โครงสร้างข้อมูลตาราง STUDENT เมื่อเพ่ิมฟิลด์ stdTel 

 

Field Name Field Type Description 

stdID char(7) รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

stdFirstName varchar(30) ชื่อนักศึกษา 

stdLastName varchar(30) นามสกุลนักศึกษา 
stdMajor varchar(20) สาขาวิชาเอก 

stdGPA float(3,2) เกรดเฉลี่ย 

stdTel varchar(10) หมายเลขโทศัพท์ 
lectID char(3) รหัสประจ าตัวอาจารย์ 

 

ตารางท่ี 1.10 ตัวอย่างายการข้อมูลในฐานข้อมูล STUDENT 

 

stdID stdFirstName stdLastName stdMajor stdGPA stdTel lectID 

53024910 นายพิทักษ์  รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ 3.85 0811234567 C01 

57024902 นายอนุพงศ์  พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ 3.90 0811234568 C01 

57024918 น.ส.จินตนา  สวยงาม คอมพิวเตอร์ 3.75 0861234567 C02 

53023518 นายมาโนช  รักดี คอมพิวเตอร์ 3.50 0861234568 C02 

 

จะเห็นว่าในกาท างานดังกล่าวนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลของ STUDENT โดยที่
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อรายการข้อมูลของผู้ใช้งานระบบก่อนหน้านี้ (อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และอาจารย์ฝ่ายกิจกรรม) ท าให้ระบบไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ เพ่ือแสดงข้อมูลตามความ
ต้องการดังกล่าวอีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลมีความเป็นอิสระตรรกะนั่นเอง 
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ตารางท่ี 1.11 ตัวอย่างรายการข้อมูลนักศึกษาในมุมมองของเจ้าหน้าที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 

stdID stdFirstName stdLastName stdMajor stdGPA stdTel 

53024910 นายพิทักษ์  รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ 3.85 0811234567 

57024902 นายอนุพงศ์  พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ 3.90 0811234568 

57024918 น.ส.จินตนา  สวยงาม คอมพิวเตอร์ 3.75 0861234567 

53023518 นายมาโนช  รักดี คอมพิวเตอร์ 3.50 0861234568 

 

 1.4.2  ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence) 

 การแบ่งสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือความเป็นอิสระของ
ข้อมูล ซึ่งหมายถึงความเป็นอิสระของข้อมูลในแต่ระดับ กล่าวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับหนึ่ง 
จะไม่ส่งผลทบต่อข้อมูลในระดับอ่ืน ความเป็นอิสระของข้อมูล ได้แก่ 

1) ความเป็นอิสระของข้อมูลทางตรรกะ (Logical Data Independence) เป็นความ 

อิสระของข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเค้าร่างภายใน (Internal Schema) นั้น จะไม่ส่งผล
กระทบต่อเค้าร่างแนวคิด (Conceptual Schema) และเค้าร่างภายนอก (External Schema) เช่น เมื่อ
ระบบมีการเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลจากแบบเรียงล าดับ (Sequential) ไปเป็นการจัดเก็บข้อมูลดัชนี 
(Indexed) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างข้อมูลของระบบ ซึ่งเป็นเค้าร่าง
แนวคิด และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ไม่ได้มีผลกะทบต่อโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนในระดับภายนอก ท า
ให้ไม่จ าเป็นต้องแก้ไขโปรแกรมตามวิธีกาจัดเก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2) ความเป็นอิสระของข้อมูลทางตรรกะ (Logical Data Independence) เป็นความอิสระ 
ของข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วเค้าร่างแนวคิด (Conceptual Schema) ซึ่งอาจจะเป็น
การแก้ไขตารางข้อมูลที่มีผู้ใช้งานอยู่นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเค้าร่างภายนอก (External Schema) 

 

1.4.3  Mapping 

 จากการแบ่งสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ ท าให้ได้ประโยชน์ในเรื่องความเป็น
อิสระของข้อมูล แต่การเรียกใช้ข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูลจ าเป็นต้องมีการท า Mapping ที่เป็นการ Map ข้อมูล
จากสถาปัตยกรรมระดับหนึ่งเป็นข้อมูลอีกระหนึ่ง จะเห็นได้ว่าการเรียกใช้ข้อมูลใดๆ นั้น ผู้ใช้ต้องท าการ 
Map 2 ครั้ง 

 External/Conceptual Mapping เป็นการ Map ข้อมูลระหว่างข้อมูลที่อยู่ระดับภายนอกและ
ระดับแนวคิด ซึ่งเป็นการช่วยข้อมูลให้ผู้ใช้ระดับภายนอกไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ข้อมูลในระดับแนวคิด Conceptual/Internal Mapping เป็นการ Map ข้อมูลระหว่างข้อมูลที่อยู่ในระดับ
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แนวคิดกับระดับภายใน ท าให้ข้อมูลในระดับแนวคิดไม่ข้ึนกับข้อมูลระดับภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น 
เมื่อเปลี่ยนดิสก์ เปลี่ยนวิธีการเข้าถึงข้อมูล จะไม่ส่งผลต่อข้อมูลระดับแนวคิด 

 

 
 

รูปที่ 1.6  การ Map ข้อมูลระหว่างระดับชั้นของสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 

ที่มา : http://203.172.182.81/wbidatabase/unit2/unit2.php#2.2 

 

 

1.5  สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้หลายคน (Multiuser DBMS Architectures) 

 ระบบฐานข้อมูลอาจจะมีผู้ใช้งานระบบ 1 คน (Single User) หรือมีผู้ใช้งานระบบมากกว่า 1 คน 
(Multiuser) หัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้งานหลายคน สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้หลายคน มีดังนี้  
 

 1.5.1  การประมวลผลทางไกล (Teleprocessing) 

 สถาปัตยกรรมประมวลผลทางไกลเป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Architecture)

ที่รองรับระบบที่ให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 1 คน สถาปัตยกรรมแบบนี้ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1 เครื่อง ที่ท าหน้าที่จัดการฐานข้อมูลระบบและประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบและเทอร์มินัล 
(Terminal) จ านวนมากที่ท าหน้าที่รับ-ส่งข่าวสารระหว่างงานประยุกต์ (Application Program) และ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่ศูนย์กลาง รูปที่ 1.7 แสดงสถาปัตยกรรมทางไกล จะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานของระบบมีการใช้
งานผ่านทางเทอร์มินัล โดยส่งค าร้องขอ (Request) ข้อมูลที่ต้องการไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ศูนย์กลาง
เมื่อคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางได้รับค าร้องขอจากผู้ใช้ จะประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ และส่งข้อมูล
นั้นกลับไปยังเทอร์มินัลที่ร้องขอ การท างานของสถาปัตยกรรมแบบนี้ คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กลางต้องรับภาระ
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ทุกอย่าง ท าให้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง ระดับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 

ซึ่งมีราคาแพง ส่วนเทอร์มินัลมักจะเป็นเพียง Dumb Terminal เท่านั้น 

 

  
 

รูปที่ 1.7 การประมวลผลระยะไกล 

ที่มา: www.bsipk.net 

 

1.5.2 สถาปัตยกรรมเครื่องบริการแฟ้ม (File Server Architecture) 

สถาปัตยกรรมเครื่องบริการแฟ้มประกอบไปด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (File Server) และ 

สถานีงาน (Workstation) ที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่ายซึ่งมักจะเป็นเครื่องข่ายเฉพาะที่ (Local Area 

Network : LAN) รูปที่ 1.9 แสดงสถาปัตยกรรมเครื่องรับบริการแฟ้ม จะเห็นได้ว่าฐานข้อมูลทั้งหมดของ
ระบบถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องบริการแฟ้ม ส่วนงานประยุกต์และ DBMS ถูกบรรจุไว้ที่สถานีงานทุกแห่ง เมื่อ
ผู้ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลใดๆ เป็นหน้าที่ของ DBMS บนสถานีงานของผู้ใช้งานที่จะต้องส่งค าร้องขอข้อมูลที่
ต้องการไปยังเครื่องบริการแฟ้มจากนั้นเครื่องบริการแฟ้มจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ DBMS ต้องการกลับไปยัง
สถานีงานเพื่อให้ DBMS บนสถานีงานน าข้อมูลไปประมวลผลต่อไป 

 

 
 

รูปที่ 1.8 สถาปัตยกรรมเครื่องบริการแฟ้ม 

ที่มา: gladinet.blogspot.com 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.bsipk.net%2F&psig=AFQjCNEYBurqhts4YUHAjfpsnugf_zmMpQ&ust=1465271079385842
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy6oC3zZLNAhUJKo8KHctfAacQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fgladinet.blogspot.com%2F2011%2F05%2Fhow-to-migrate-file-server-to-google.html&bvm=bv.123664746,d.c2I&psig=AFQjCNGD4IrVKB47dAUVaEGQY_xJx2layA&ust=1465275126572286
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สถาปัตยกรรมแบบนี้มีข้อเสียที่ส าคัญ คือ การจราจรเครือข่ายหนาแน่นเนื่องจากเครื่อง
บริการแฟ้มส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้สถานีบริการ ค่าใช้จ่ายสูง (High Cost) เนื่องจากสถาปัตยกรรมแบบนี้มี 
DBMS บรรจุบนสถานีงาน ท าให้เปลืองดิสก์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา DBMS 

ความซับซ้อน (Complexity) ของระบบควบคุมภาวะพร้อมกันจากการที่มีหลายสถานีงานต้องการเข้าถึง
แฟ้มข้อมูลเดียวกันพร้อมกัน 

 

1.5.3 สถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการ (Client Server Architecture)  

 จากข้อเสียของสถาปัตยกรรมของการประมวลผลทางไกลและสถาปัตยกรรมเครื่องบริการ
แฟ้ม ท าให้มีการพัฒนาเป็นสถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องให้บริการหรือเครื่อง
แม่ข่าย (Server) ที่ท าหน้าที่ให้บริการทรัพยากร และเครื่องรับบริการหรือเครื่องลูกข่าย (Client) ที่ต้องการ
ใช้ทรัพยากร รูปที่ 1.9 แสดงสถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการ  
 

 
 

รูปที่ 1.9 สถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการ 

ที่มา: sites.google.com 

 

 พิจารณาองค์ประกอบของงานประยุกต์ทางธุรกิจ (Business Application) ซึ่งประกอบไป
ด้วย 

1. ฐานข้อมูล (Database) 

2. ลอจิกของทรานแซกชั่น (Transaction Logic) 

3. ลอจิกของงานประยุกต์ (Business and Data Application Logic) 

4. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) 

 

LAN 

Database 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid5YPuy5LNAhVELY8KHY49AKMQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fwwwboonchokcom%2Fkar-suxsar-khxmul-laea-kherux-khay%2Frup-baeb-kr-chi-ngan-kherux-khay-lan-peer-to-peer-client-server&bvm=bv.123664746,d.c2I&psig=AFQjCNF8PXqDvIaJpXYurvUoO8bxZdcWKg&ust=1465274551853658
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รูปที่ 1.10 สถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการแบบทูเทียร์ 
 

จากรูปที่ 1.10 แสดงสถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการแบบทูเทียร์ (Two-tier Client 

Server Architecture) ที่ก าหนดให้เทียร์แรก (First Tier) เป็นส่วนของเครื่องรับให้บริการ (Client) ที่ท า
หน้าที่เป็นส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และลอจิกของงานประยุกต์ ส่วนเทียร์ที่สองเป็นส่วนของเครื่องให้บริการ
ฐานข้อมูล (Database Server) ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของระบบงานและ
การเข้าถึงข้อมูล 

การท างานของระบบที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบนี้ ผู้ใช้งานระบบจะส่งค าร้องขอไปยังเครื่องรับ
บริการ เพ่ือให้เครื่องรับบริการสร้างค าร้องขอที่อยู่ในรูปแบบค าสั่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล 
เช่น ค าสั่ง SQL และส่งค าสั่งที่สร้างขึ้นนี้ไปยังเครื่องให้บริการ ทางด้านเครื่องให้บริการเมื่อได้รับค าร้องขอ
จากเครื่องรับบริการแล้ว จะตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล เครื่อง
ให้บริการจะด าเนินการตามค าร้องขอของผู้ใช้และส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องรับบริการ 

สถาปัตยกรรมแบบทูเทียร์มีข้อดีหลายประการ เป็นต้นว่า เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
(Increase Performance) สถาปัตยกรรมแบบนี้ ก าหนดให้เครื่องรับบริการและเครื่องให้บริการแยกส่วน
กันซึ่งท าให้ระบบสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบด้วยการปรับ (Tune) คุณภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เครื่องให้บริการได้โดยง่าย ลดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ (Reduce Hardware Cost) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการเท่านั้น ที่จ าเป็นจะต้องมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บรรจุฐานข้อมูลของระบบและประมวลผลการท างานของระบบ ส่วนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องรับบริการไม่จ าเป็นต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะการท างานสูง
มากนัก ลดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร (Reduce Communication Cost) เมื่อเครื่องรับบริการต้องการ
ข้อมูลที่บรรจุบนเครื่องให้บริการนั้น เครื่องรับบริการจะส่งเฉพาะค าสั่งขอใช้ฐานข้อมูล (Database 

Request) ผ่านระบบเครือข่ายไปยังเครื่องให้บริการ เมื่อเครื่องบริการได้รับค าสั่งนั้น จะเข้าถึงฐานข้อมูล
ระบบด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ และส่งเฉพาะข้อมูลกลับไปยังเครื่องรับบริการ (ไม่ได้ส่ง

หน้าที ่
-ส่วนต่อประสานกับผู้ใช ้

-ลอจิกของงานประยุกต ์

หน้าที ่
-ตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบงาน 

-ลอจิกของงานประยุกต ์

First Tier 

Client 

 

Second Tier 

Data Server 
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ฐานข้อมูลทั้งหมดไปให้เครื่องรับบริการ) ท าให้ลดปริมาณการใช้เครือข่าย เพ่ิมความถูกต้องตรงกันของ
ข้อมูล (Increase Consistency) เครื่องให้บริการท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง (Integrity) และความ
สมเหตุสมผล (Validation) ของระบบงาน ซึ่งช่วยเพ่ิมความถูกต้องตรงกันของข้อมูลระบบงานประยุกต์
หรืองานด้านธุรกิจที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบทูเทียร์นี้ เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งเครื่องรับบริการต้องรับภาระมาก
ขึ้น (Fat Client) เนื่องจากการขยายตัวของระบบงานหรือธุรกิจท าให้ระบบมีความซับซ้อนไม่สามารถปรับ
ขนาดได้ (Scalability) ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบทูเทียร์เป็นสถาปัตยกรรมเครื่องรับ
ให้บริการแบบทรีเทียร์ (Three-tier Client Server Architecture) ที่ก าหนดให้เทียร์แรก (First Tier) เป็น
ส่วนของผู้รับบริการที่ท าหน้าที่ประสานต่อกับผู้ใช้เพียงอย่างเดียว ส่วนเทียร์ที่สอง (Second Tier) เป็นส่วน
ของผู้ให้บริการงานประยุกต์ (Application Server) ที่ท าหน้าที่จัดการลอจิกทางธุรกิจและงานประยุกต์ 
และเทียร์ที่สาม (Third Tier) เป็นส่วนของผู้ให้บริการฐานข้อมูล (Database Server) ท าหน้าที่จัดการ
ความถูกต้องของข้อมูลและการเข้าถึงฐานข้อมูล 

จะเห็นว่าผู้รับบริการในสถาปัตยกรรมแบบทรีเทียร์นี้ท าหน้าที่ประสานต่อกับผู้ใช้เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น ผู้รับบริการไม่ต้องประมวลผลใดๆ ทั้งสิ้นอีกต่อไป ท าให้ผู้รับบริการในสถาปัตยกรรมแบบทู
เทียร์ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น Thin Client จึงไม่จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ทางด้านฮาร์ดแวร์ รูปที่ 1.11 แสดงสถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการแบบทรีเทียร์ 
 

 
 

รูปที่ 1.11 แสดงสถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการแบบทรีเทียร์ 
ที่มา: www.yourdictionary.com 

 

จากรูปที่ 1.11 เทียร์ที่หนึ่งเป็นเครื่องรับบริการท าหน้าที่เป็นส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เทียร์ที่
สองเป็นผู้ให้บริการงานประยุกต์ ท าหน้าที่เป็นลอจิกทางธุรกิจ และ ประมวลผลข้อมูล ส่วนเทียร์ที่สามเป็น
เครือ่งให้บริการฐานข้อมูล ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานและการเข้าถึงข้อมูล 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSo6uF0ZLNAhWHMY8KHevlDcsQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.yourdictionary.com%2Fclient-server&bvm=bv.123664746,d.c2I&psig=AFQjCNFsU7O6pYDC4VJ4fHBRSFqVlL3Gdg&ust=1465276059203624
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สรุป 

 

 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถน าสารสนเทศท่ีได้นี้ไปใช้เพ่ือช่วยพิจารณาการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) และวงจรการพัฒนาฐานข้อมูล (DBLC) โดยที่การ
พัฒนาฐานข้อมูลที่ส าคัญคือ การสร้างฐานข้อมูลที่รวมข้อมูลที่มีคุณภาพส าหรับผู้ใช้จ านวนมากในองค์กร 
และมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

วงจรการพฒันาระบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ  
การประยุกต์ใช้งานระบบ และการบ ารุงรักษา  

 ANSI-SPARC แบ่งสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลไว้ 3 ระดับคือ ระดับภายนอก เป็นมุมมองของผู้ใช้ที่มีต่อ
ฐานข้อมูล หรือที่เรียกว่า วิว ระดับแนวความคิด เป็นมุมมองโครงร่างของฐานข้อมูลในแนวความคิด ซึ่ง
ไม่ใช่โครงร่างจริงที่ถูกสร้างในอุปกรณ์เก็บข้อมูล ระดับภายใน เป็นมุมมองทางกายภาพของการจัดเก็บว่าจะ
จัดเก็บข้อมูล ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลอย่างไร ท าให้ได้ประโยชน์ในเรื่องความเป็นอิสระของข้อมูล แต่
ประสิทธิภาพการท างานต่ า เนื่องจากการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลต้องท าการ Map 2 ครั้ง   
 การประมวลผลทางไกลเป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่รองรับผู้ใช้มากกว่า 1 คน โดยมีคอมพิวเตอร์
เครื่องเดียวท าหน้าที่ทุกอย่าง ท าให้ต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีสมรรถนะสูงซึ่งมีราคาแพง สถาปัตยกรรม
เครื่องบริการแฟ้ม ประกอบด้วยเครื่องบริการแฟ้มที่บรรจุฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบ และสถานีงานที่
บรรจุ DBMS สถาปัตยกรรมแบบนี้มีข้อเสียที่มีการจราจรเครือข่ายหนาแน่น ค่าใช้จ่ายสูง และระบบมีความ
ซ้ าซ้อน 

 สถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการประกอบไปด้วยเครื่องให้บริการ ท าหน้าที่ให้บริการทรัพยากรและ
เครื่องรับบริการที่ต้องการใช้ทรัพยากร แบ่งการท างานเป็นสถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการแบบทูเทียร์
และสถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการแบบทรีเทียร์ 
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แบบฝึกหัด 

 

1. จงอธิบายการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. จงอธิบายวงจรการพัฒนาระบบ 

3. จุดประสงค์ส าคัญของการพัฒนาฐานข้อมูลมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

4. ข้อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

5. วงจรการพัฒนาระบบและวงจรการพัฒนาฐานข้อมูลสามารถท างานพร้อมกันได้หรือไม่ จงอธิบายเหตุผล 

6. สถาปัตยกรรมระบบการจัดการฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้หลายคนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

 
รายวิชา   การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 

  Database Management System Design 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 

2.1 ระบบแฟ้มข้อมูล 

2.2 ฐานข้อมูล 

2.3 ระบบฐานข้อมูล  
2.4 การพัฒนาฐานข้อมูล 

2.5 เป้าหมายการพัฒนาฐานข้อมูล 

2.6 ระบบจัดการฐานข้อมูล 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. บอกความหมายของระบบแฟ้มข้อมูลได้ 
2. อธิบายความหมายของฐานข้อมูลได้ 
3. อธิบายลักษณะของฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายการสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรมได้ 
5. บอกเป้าหมายของการพัฒนาฐานข้อมูลได้ 
6. อธิบายระบบจัดการฐานข้อมูลได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ถาม-ตอบ ในระหว่างเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทท่ี 2 

ระบบจัดการฐานข้อมลู 

 

  

ปัจจุบันเทคโนโลยีฐานข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวัน ในการท างาน
ขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ
และท าให้เกิดความสะดวกในการน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นการสรุปข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นรายงานกราฟ ฯลฯ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการท าฐานข้อมูลขึ้นมา ค าถามที่
อาจจะเกิดขึ้นคือ ควรเก็บข้อมูลอะไรบ้างเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล ในบทนี้จะ
ได้กล่าวถึงความส าคัญและความจ าเป็น ตลอดจนตัวอย่างงานประยุกต์ที่จ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลต่าง 
ๆ ไว้ด้วยกัน โดยในสมัยแรกเป็นการใช้ระบบแฟ้มข้อมูล ซึ่งต่อมาพบว่าระบบแฟ้มข้อมูลนั้นมีปัญหาและ
มีข้อเสียหลายประการ ท าให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล มาช่วยในการท างานและมีการน าไปใช้ในงาน
ประยุกต์ต่าง ๆ มากมาย 

 ตัวอย่างของงานประยุกต์ 
การซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต  หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้ว ก็

จะน าสินค้าทั้งหมดไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์  ปัจจุบันได้มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (Barcode) ติดที่
สินค้าทุกชิ้นท าให้สะดวกและรวดเร็วในการท างานทันทีที่พนักงานน าสินค้าที่มีรหัสแท่งติดอยู่นั้นไปให้
เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode Reader) อ่าน จะท าให้ได้ราคาของสินค้าชิ้นนั้น ๆ จากฐานข้อมูลสินค้า 
(Product Database) และคิดยอดเงินที่ลูกค้าต้องช าระต่อไป นอกจากนี้ โปรแกรมยังมีการเชื่อมโยงไป
ยังคลังสินค้านอกระบบเพ่ือตัดจ านวนสินค้าที่มีอยู่ในร้านในกรณีที่สินค้านั้น  ๆ มีจ านวนเหลือน้อย 
ระบบจะมีการเชื่อมโยงไปยังระบบการสั่งสินค้า เพ่ือให้ท าการสั่งสินค้าต่อไป  
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รูปที่ 2.1 รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด 

ที่มา: http://maanow.com/ 

 

การช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต ในการช าระเงินของลูกค้านั้นลูกค้าสามารถช าระได้ทั้ง
เงินสดและ/หรือบัตรเครดิต ในกรณีที่ลูกค้าช าระเงินผ่านบัตรเครดิต พนักงานต้องตรวจสอบว่าบัตร
เครดิตใบนั้นของลูกค้ามีวงเงินคงเหลือมากพอที่จะช าระสินค้านั้นๆ หรือไม่ โดยที่พนักงานอาจจะ
โทรศัพท์ไปสอบถามโดยตรงจากธนาคาร หรือมีระบบอัตโนมัติที่เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของธนาคารที่
เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า ถ้าตรวจสอบได้ว่าบัตรเครดิตมีวงเงินคงเหลือมากพอที่จะช าระสินค้า 
ระบบจะอนุญาตให้ช าระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตพร้อมกับตัดวงเงินคงเหลือของลูกค้ารายนั้นลงตาม
ราคาสินค้าที่ลูกค้าซื้อ 

การใช้บริการห้องสมุด ในการใช้บริการห้องสมุดนั้น ผู้ใช้บริการจ าเป็นต้องค้นหาหนังสือที่
ต้องการในสมัยแรกเป็นการค้นหาจากตู้บัตรรายการ ต่อมามีการรวบรวมข้อมูลหนังสือไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลของห้องสมุด และน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท างาน ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ค้นหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ห้องสมุดยังได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ท างานต่าง ๆ ของระบบห้องสมุด เช่น การยืม การคืน การส ารองหนังสือ ฯลฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

 

รูปที่ 2.2 การค้นหารายการหนังสือในห้องสมุด 

ที่มา: academic.udru.ac.th 

http://maanow.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixmtrGg47NAhXMP48KHRL0DtQQjB0IBA&url=http%3A%2F%2Facademic.udru.ac.th%2F~reg%2Fimages%2F03_%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2.pdf&bvm=bv.123664746,d.c2I&psig=AFQjCNEp0SZ6kP-zL3v7ncrXQp7W-w0S-w&ust=1465117825511699
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2.1  ระบบแฟ้มข้อมูล (File-based Systems) 

 การท างานของระบบแฟ้มประยุกต์โดยทั่วไป จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน โดยที่
การท างานในสมัยแรก ๆ นั้น เป็นการเก็บหรือบรรจุข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูล แม้ว่าระบบแฟ้มข้อมูลจะ
เป็นระบบที่ถูกพัฒนาและใช้งานมานาน แต่เป็นระบบที่มีปัญหาและมีข้อจ ากัดในการท างานหลาย
ประการ จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจการท างานของระบบแฟ้มข้อมูลเพ่ือจะได้ศึกษาปัญหาที่
เกิดข้ึน และหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นในการออกแบบระบบฐานข้อมูลต่อไป 

 

 
 

รูปที่ 2.3 ระบบแฟ้มข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 

ที่มา: wasanbolg.blogspot.com 

 

 ข้อจ ากัดของระบบแฟ้มข้อมูลมีหลายประการ เป็นต้นว่า 

1. ข้อมูลมีการเก็บแยกจากกัน (Separation and Isolation of Data)  

      ระบบแฟ้มข้อมูลโดยทั่วไปมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ เป็นจ านวนมาก เมื่อ
ระบบต้องการประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ใช้ ระบบอาจจ าเป็นต้อง
เรียกใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บแยกจากกันในแฟ้มข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น โดยที่การท างานดังกล่าวมีความ
ซับซ้อน ยุ่งยาก เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่าย เช่น ระบบบริการที่พักอาศัย ที่มีการรวบรวมที่พักอาศัย
ประเภทต่างๆ ส าหรับลูกค้าที่ต้องการเช่า ระบบจะมีการเก็บรายละเอียดลูกค้าไว้ในแฟ้มข้อมูล CLIENT 

และมีแฟ้มข้อมูล PTOPERTY_FOR_RENT เก็บรายละเอียดของที่พักอาศัยที่บริษัทมีให้ลูกค้าเลือกเช่า 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1 และ 2.2 เมื่อลูกค้าต้องการเลือกดูรายละเอียดของที่พักอาศัยที่มีค่า
เช่าเกินงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้นั้น ระบบจ าเป็นต้องเปิดแฟ้มข้อมูล CLIENT เพ่ือให้ได้งบประมาณของ

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAiNP4hY7NAhUIO48KHTXDBHEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwasanbolg.blogspot.com%2F2010_08_01_archive.html&bvm=bv.123664746,d.c2I&psig=AFQjCNGpIT68aQUOCvdQH46IOuQ16Eubag&ust=1465117954553432
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ลูกค้า (maxRent) และแฟ้มเปิดข้อมูล PROPERTY_FOR_RENT เพ่ือให้ได้ประเภท (TYPE) และค่าเช่า 
(Rent) ของที่พักอาศัย การเขียนโปรแกรมดังกล่าวมีความยุ่งยาก ซับซ้อน เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่าย 

 

ตารางท่ี 2.1  แฟ้มข้อมูล CLIENT  

 

clientNo firstName lastName telNo preferType maxRent 

C001 สมเกียรติ รักไทย 081-234 5678 บ้าน 3500 

C002 อรดี มีตังค์ 081-789 6547 แฟลต 6000 

C003 นภาพร แจ่มใส 081-456 3921 บ้าน 7500 

C004 สดศรี สุขใจ 081-741 5632 แฟลต 4250 

 

ตารางท่ี 2.2  แฟ้มข้อมูล PROPERTY_FOR_RENT   

 

properNo Street city postcode type room Rent ownerNo 

PA01 ทหาร อุดรธานี 41000 ทาวน์เฮ้าส์ 3 2500 C002 

PB02 นิตโย อุดรธานี 41000 บ้าน 4 4500 C001 

PB02 ศรีสุข อุดรธานี 41000 บ้าน 5 6000 C003 

PB03 โพศรี อุดรธานี 41000 บ้าน 3 3750 C001 

PA02 ศรีชมชื่น อุดรธานี 41000 ทาวน์เฮ้าส์ 2 1500 C004 

 

2. ข้อมูลมีความซับซ้อน  (Duplication of Data) ปัญหาส าคัญของระบบแฟ้มข้อมูลคือ การ 

ที่มขี้อมูลชุดเดียวกัน จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลมากกว่า 1 แฟ้ม ท าให้เกิดความซับซ้อนกันของข้อมูล โดย
ที่ความซับซ้อนกันของข้อมูลนี้ท าให้เกิดปัญหา (Data Inconsistency และ Data Anomalies) 

 2.1  Data Inconsistency  พิจารณาข้อมูลที่เก็บในแฟ้มข้อมูล STUDENT ดังตารางที่ 2.3   
ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บรายละเอียดของนักศึกษาและแฟ้มข้อมูล LECTURER ดังตารางที่ 2.4  ซึ่งเป็น
แฟ้มข้อมูลที่เก็บรายละเอียดของอาจารย์ จะเห็นว่ามีรายละเอียดของอาจารย์แต่ละท่านอยู่ในรายการ
ของแฟ้มข้อมูล STUDENT มากกว่า 1 รายการ โดยที่รายละเอียดของรายการดังกล่าวนี้ปรากฏใน
แฟ้มข้อมูล LECTURER ด้วย ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของอาจารย์ในรายการข้อมูลรายการใด
รายการหนึ่งในแฟ้มข้อมูล STUDENT เช่น เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของ อ.ไพศาล จาก 1211 เป็น 
9871 ในรายการข้อมูลของนักศึกษาคนแรก จะท าให้หมายเลขโทรศัพท์ของ อ.ไพศาล ที่ปรากฏใน
รายการข้อมูลของนักศึกษาคน อ่ืน ๆ ในแฟ้มข้อมูล STUDENT ไม่ตรงกัน และไม่ตรงกับข้อมูลใน
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แฟ้มข้อมูล LECTURER ท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลในรายการข้อมูลรายการใดถูกต้องท าให้ข้อมูล
ขาดความคงสภาพ (Data Integrity) 

 

ตารางท่ี 2.3  แฟ้มข้อมูล STUDENT 

 

stdCode stdName stdLname stdMajor stdAdvisor lectTel lectRoom 

53024910 นายพทิักษ์  รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 931 

57024902 นายอนุพงศ์  พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 932 

57024918 น.ส.จินตนา  สวยงาม คอมพิวเตอร์ อ.คณิศร 1205 935 

57023518 นายมาโนช  รักดี คอมพิวเตอร์ อ.มานะ 1101 938 

57023501 นายสามารถ  แจ้งสว่าง คอมพิวเตอร์ อ.นิพล 1201 9310 

 

ตารางท่ี 2.4 แฟ้มข้อมูล LECTURER 

 

lectName lectTel lectRoom LectEmail lectPosition 

อ.ไพศาล 1211 931 darae@hotmail.com Head 

อ.มานะ 1101 938 mana@gmail.com - 

อ.คณิศร 1205 935 jeekratok@hotmail.com Secretary 

อ.นิพล 1201 9310 nipon@udru.ac.th - 

 

2.2  Data Anomalies เป็นความผิดปกติ (Abnormal) หรือข้อผิดพลาดของข้อมูลอัน 

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Modification) การเพ่ิมข้อมูล (Insertion) และการลบข้อมูล 
(Deletion) 

 2.2.1  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล  เป็นความผิดปกติของข้อมูลที่เกิดขึ้น เนื่องจาก 

มีการแก้ไขข้อมูลชุดเดียวกันที่ถูกเก็บอยู่หลายแห่ง จากตารางที่ 2.3 ตาราง STUDENT จะเห็นว่ามีชื่อ 
อ.ไพศาล จาก 931 เป็น 932 อาจจะแก้ไขไม่ครบทุกรายการ ท าให้เกิดปัญหาความไม่คงที่ของข้อมูล  
(Data Inconsistency) ตามมา 
 

 

 

 

mailto:mana@gmail
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ตารางท่ี 2.5 แฟ้มข้อมูล STUDENT ที่เกิด Modification Anomalies 

 

Stdcode stdName stdMajor stdAdvisor lectTel lectRoom 

53024910 นายพิทักษ์ รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 931 

57024902 นายอนุพงศ์ พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 933 

57024918 น.ส.จินตนา สวยงาม คอมพิวเตอร์ อ.คณิศร 1205 935 

57023518 นายมาโนช รักดี คอมพิวเตอร์ อ.มานะ 1101 938 

57023501 นายสามารถ แจ้งสว่าง คอมพิวเตอร์ อ.นิพล 1201 9310 

 

 2.2.2  ความผิดปกติจากการเพ่ิมข้อมูล เป็นความผิดปกติอันเนื่องมาจากการเพ่ิมรายการ
ข้อมูลใหม่เข้าไปในแฟ้มข้อมูล จากตารางที่ 2.5 เมื่อเพ่ิมรายการข้อมูลของนักศึกษาคนใหม่คือ นางสาว
จงดี สุขใจ เข้าไปในตาราง STUDENT จะเห็นว่านางสาวจงดี มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.สมศรี แต่ไม่มี
รายการข้อมูลของ อ.สมศรี ในแฟ้มข้อมูล LECTURER 

 

ตารางท่ี 2.6  แฟ้มข้อมูล STUDENT ที่เกิด Insertion Anomalies 

 

Stdcode stdName stdMajor stdAdvisor lectTel lectRoom 

53024910 นายพิทักษ์ รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 931 

57024902 นายอนุพงศ์ พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 933 

57024918 น.ส.จินตนา สวยงาม คอมพิวเตอร์ อ.คณิศร 1205 935 

57023518 นายมาโนช รักดี คอมพิวเตอร์ อ.มานะ 1101 938 

57023501 นายสามารถ แจ้งสว่าง คอมพิวเตอร์ อ.นิพล 1201 9310 

55023502 นางสาวจงดี  สุขใจ คอมพิวเตอร์ อ.สมศรี 8715 1647 

 

2.2.3  ความผิดปกติจากการลบข้อมูล เป็นความผิดปกติของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการลบ 

รายการข้อมูลออกจากแฟ้มข้อมูล จากตารางที่  2.6 ถ้าท าการลบรายการแฟ้มข้อมูลของนายสามารถ 
ออกจากแฟ้มข้อมูล STUDENT จะท าให้ข้อมูลของ อ.นิพล ถูกลบออกไปด้วย 
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ตารางท่ี  2.7 แฟ้มข้อมูล STUDENT ที่เกิด Deletion Anomalies 

 

Stdcode stdName stdMajor stdAdvisor lectTel lectRoom 

53024910 นายพิทักษ์ รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 931 

57024902 นายอนุพงศ์ พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 933 

57024918 น.ส.จินตนา สวยงาม คอมพิวเตอร์ อ.คณิศร 1205 935 

57023518 นายมาโนช รักดี คอมพิวเตอร์ อ.มานะ 1101 938 

57023501 นายสามารถ แจ้งสว่าง คอมพิวเตอร์ อ.นิพล 1201 9310 

 

3. ข้อมูลมีความข้ึนต่อกัน (Data Dependence) ในการท างานกับแฟ้มข้อมูลนั้น เมื่อ 

ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลที่ถูกสร้างและใช้งานไปแล้วนั้น จะท าได้ยาก
หรือมีการซับซ้อนในการท างาน เช่น การเพ่ิมฟิลด์ การลบฟิลด์ การแก้ไขฟิลด์ ในรายการข้อมูลของ
แฟ้มข้อมูล ฯลฯ จะท าได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมเมอร์ต้องแก้ไขโครงสร้างแฟ้มข้อมูลดังกล่าวในทุก
โปรแกรมที่เรียกใช้แฟ้มข้อมูลนั้น ในกรณีที่โปรแกรมเมอร์แก้ไขไม่หมด จะท าให้เกิดการท างานที่
ผิดพลาดได้ พิจารณาตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี ในรูปที่ 2.4 จะเห็นว่าโครงสร้างของรายการข้อมูลของ
แฟ้มข้อมูลประกอบไปด้วยฟิลด์ name, age และ gpa ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ฟิลด์ name, จาก chart(20) เป็น chart(40) นั้น เราต้องเปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ เรียกใช้
แฟ้มข้อมูลนี้ จากนั้นท าการแก้ไขขนาดของฟิลด์เป็น chart(40) ตามความต้องการ เมื่อแก้ไขโปรแกรม
เรียบร้อยแล้วต้องน าโปรแกรมไปคอมไพล์เพ่ือให้ได้โปรแกรมที่สามารถท างานตามท่ีต้องการได้ 
  

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 2.4 ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี 
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4. รูปแบบแฟ้มที่ไม่ตรงกัน (Incompatible File Formats) การพัฒนาระบบต่าง ๆ นั้น  
โปรแกรมเมอร์แต่ละคนจะเลือกใช้ภาษาโปรแกรมที่ตนเองถนัดในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างข้อมูล 
หรือเพ่ือเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ท าให้แต่ละแฟ้มข้อมูลในระบบถูกพัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกัน
ไป เช่น แฟ้มข้อมูล STUDENT ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษาโคบอล (COBOL) ส่วนแฟ้มข้อมูล LECTRER ถูก
พัฒนาโดยใช้ภาษาซี (C) ดังนั้นเมื่อต้องการให้มีการประมวลผลโดยใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลทั้งสองนี้จะ
ท าได้ยาก 

 

5. โปรแกรมประยุกต์สามารถท างานได้จ ากัด  (Fixed Queries/Proliferation of Application 

Programs)  แต่ละโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมานั้นเป็นการท างานตามความต้องการที่ผู้ใช้ก าหนด ดังนั้น
เมื่อผู้ใช้มีความต้องการเพิ่มขึ้น โปรแกรมเมอร์จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมใหม่ 

 

2.2  ฐานข้อมูล (Database) 

 ฐานข้อมูล หมายถึง แหล่งหรือศูนย์รวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบไปด้วย  End User 

Data (Raw facts) เช่น ชื่อนักศึกษา คะแนนสอบ Meta Data (Data About Data) เช่น ชนิดข้อมูล 
ฟอร์แมตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลนักศึกษาเป็นที่เก็บรายการข้อมูลของนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษาตามที่ระบบต้องการ เช่น รหัสประจ าตัว ชื่อนักศึกษา เกรดเฉลี่ย  และชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยที่รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อนักศึกษา และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา มีชนิดข้อมูลเป็น 
Non-numeric Data Type ที่ก าหนดให้แต่ละฟิลด์ดังกล่าวนั้น ใช้ส าหรับบรรจุข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือ
ตัวอักษร จึงไม่สามารถน าฟิลด์เหล่านี้ไปใช้ในการค านวณได้ ส่วนเกรดเฉลี่ยมีชนิดข้อมูลเป็น Numeric 

Data Type ท าให้สามารถน าฟิลด์นี้ไปใช้ในการค านวณได้ เป็นต้น 

เหตุผลส าคัญที่ท าให้ต้องมีระบบฐานข้อมูลคือ เพ่ือให้จัดการข้อมูลเชิงปริมาณมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และเกิดความสะดวกสบายส าหรับผู้ใช้ (Convenience) โดยข้อมูลที่จัดเก็บ
นั้นสามารถเชื่อถือได้ (Reliability) และมีความปลอดภัย (Security) 

ลักษณะของฐานข้อมูล (Database Characteristics) มีดังนี้ 
1. Persistent ข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูลต้องคงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลในฐานข้อมูล

ต่าง ๆ นั้นจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจ าส ารอง เช่น ดิสก์ ท าให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความคงทนถาวรไม่
เกิดการสูญหาย ยกเว้นกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยความจ าส ารอง เช่น ดิสก์เสียหาย  

อย่างไรก็ตาม พบว่าการที่ระบบยอมให้ข้อมูลทั้งหมดของระบบคงอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ
ตลอดไปนั้น จะท าให้ฐานข้อมูลของระบบมีขนาดใหญ่มาก โดยเฉพาะระบบที่ที่มีข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น
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ตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหารข้อมูลหรือผู้บริหารฐานข้อมูลระบบต้องก าหนดระยะเวลาที่จะให้ข้อมูลคงอยู่
ในฐานข้อมูลของระบบ 

 

2. Shared ข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นต้องสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยผู้ใช้หลายคน  
(Multiuser) ท าให้ผู้ใช้แต่ละคนไม่จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นของตัวเอง ช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
เช่น บริษัทมีฐานข้อมูลบุคลากร (Personnel Database) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เก็บรายละเอียดของ
พนักงานในบริษัท ข้อมูลในฐานข้อมูลนี้จะถูกเรียกใช้โดยผู้ ใช้ต่างๆ ได้แก่ แผนกบุคคลเรียกดู
รายละเอียดของพนักงาน แผนกบัญชีเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงาน ฝ่ายบริหาร
เรียกดูประวัติการท างานของพนักงาน  
 

3. Interrelated ข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูลต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น ในมหาวิทยาลัยมี
ฐานข้อมูลนักศึกษา ซึ่งเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษา ฐานข้อมูลอาจารย์ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประวัติส่วนตัว การสอน รายวิชาที่สอน สอนนักศึกษากลุ่มใด การส่งเกรด จะเห็นว่าระบบฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล STUDENT และ LECTURER เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถท างานเรื่องการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.5 ตัวอย่างฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

 

 จากรูปที่ 2.5 แสดงตัวอย่างฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ที่มีลักษณะ Persistent, Shared และ 
Interrelated ฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา  อาจารย์ รายวิชา และการ
ลงทะเบียน ข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวถูกน าไปใช้ในการท างานของแผนกทะเบียนเพ่ือช่วยในการจัด
รายวิชาสอนส าหรับอาจารย์  การบันทึกเกรด การจัดตารางสอน ฯลฯ ดังนั้นข้อมูลในฐานข้อมูล
จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และสามารถแก้ปัญหาหรือตอบค าถามต่าง  ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการได้ 
เช่น สามารถแสดงรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แสดงรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบ
การสอนแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุ 

เอนทิตี:้ นักศึกษา, อาจารย์ ,รายวิชา 
ความสัมพันธ:์ การลงทะเบียนของผู้เรียน, รายวิชา,ผู้สอน 

การลงทะเบียน 

การบันทึกผลการเรียน 

คณะวิชา 

ตารางเรียน 
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2.3  ระบบฐานข้อมูล (Database System) 

จากปัญหาหรือข้อจ ากัดของระบบแฟ้มข้อมูล ท าให้เกิดวิวัฒนาการของระบบการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล ที่ได้แก้ปัญหาหรือลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ของระบบแฟ้มข้อมูลลงได้  

 ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล รูปที่ 2.5 แสดงส่วนประกอบที่
ส าคัญของระบบฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล จะเห็นว่าเมื่อ
ผู้ใช้งานระบบต้องการเรียกใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บในฐานข้อมูล ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยตรง แต่
ผู้ใช้ร้องขอข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้ระบบจัดการฐานข้อมูลดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและ
ส่งให้ผู้ใช้ต่อไป 

 

 

 

 

รูปที่ 2.6 ระบบฐานข้อมูล 

 

ข้อดีที่ส าคัญของระบบฐานข้อมูลมีดังนี้ 

1. Program Data Independency  มีการแยกส่วนของการอธิบายข้อมูล (Meta Data)  

ออกจากโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) ท าให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ จะไม่ส่งผลกระทบต่อโปรแกรม ดังนั้น
โปรแกรมและข้อมูลจึงเป็นอิสระไม่ข้ึนต่อกัน 

พิจารณาโครงสร้างข้อมูลของตาราง Lecturer รูปที่ 2.6 ซึ่งประกอบไปด้วยฟิลด์ LectID, 

LectName, LectTel และ LectRoom ถ้าต้องการเพ่ิมฟิลด์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลหรือ
ขนาดข้อมูล สามารถท าได้โดยไม่กระทบกับโปรแกรมใดๆ 

 

ฐานขอ้มูล 

ตารางผู้เรียน ตารางผู้สอน ตารางรายวิชา 
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รูปที่ 2.7 โครงสร้างข้อมูลของตาราง 

 

2. Minimal Data Redundancy การท างานในระบบฐานข้อมูลไม่ได้เป็นการก าจัดความ 

ซ้ าซ้อนของข้อมูล แต่เป็นการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด พิจารณารูปที่ 2.8 ซึ่งเป็น
ตัวอย่างของระบบที่มีการท างานในระบบแฟ้มข้อมูล โดยได้มีการเก็บข้อมูลของบุคลากรไว้ที่แต่ละฝ่าย
ของมหาวิทยาลัย เช่น แผนกทะเบียน แผนกการเงิน ดังนั้นข้อมูลของนักศึกษาถูกเก็บไว้มากกว่า 1 

แผนก เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล แต่เมื่อมีการท างานเป็นระบบฐานข้อมูลแล้ว  จะมีข้อมูลนักศึกษา
เพียงชุดเดียวเท่านั้นในระบบ เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลใดจะมีระบบจัดการฐานข้อมูลเข้ามาช่วย
จัดการให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้ 
 

3. Improved Data Consistency การท างานในระบบฐานข้อมูล ช่วยท าให้ข้อมูลของ 
ระบบมีความถูกต้องตรงกัน  
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รูปที่ 2.8 ระบบแฟ้มข้อมูล 

  

2.4  การพัฒนาฐานข้อมูล 

แนวทางการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลมีได้หลายแบบแตกต่างกันในจ านวนขั้นตอนแต่จะไม่
แตกต่างกันมากนัก  แนวทางการออกแบบฐานข้อมูลต่อไปนี้เป็นหลักการออกแบบฐานข้อมูลที่ง่ายต่อ
การน าไปปฏิบัติ ดังสรุปได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบที่ต้องการระบบฐานข้อมูล ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษา 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้มีความต้องการหรือความจ าเป็นที่จะสร้างระบบฐานข้อมูล 

2. การสร้าง Data Model เพ่ือสื่อหรืออธิบายถึงรูปแบบและเงื่อนไขของข้อมูลที่ต้องการใน 

ระบบ 

3. การเปลี่ยนจาก Data Model ให้เป็นโครงสร้างของตารางส าหรับจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 

4. ท าการตรวจปรับปรุงโครงสร้างของตารางเพ่ือให้เป็นโครงสร้างที่ไม่ซ้ าซ้อน 

5. ท าการดีนอร์มัลไลซ์ส าหรับบางตารางเพื่อในการเลือกข้อมูลหรือสร้างรายงาน 

การพัฒนาฐานข้อมูลของระบบนั้น มีการท างานที่เป็นวงจรเช่นเดียวกับวงจรการพัฒนาระบบดัง
แสดงในรูปที่ 2.9 ซึ่งจะเห็นได้ว่าวงจรการพัฒนาฐานข้อมูล (Database Development Life Cycle : 

DBLC) ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ การศึกษาฐานข้อมูลเริ่มต้น การออกแบบฐานข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้งาน การทดสอบและประเมินผล การด าเนินการ  และการบ ารุงรักษา  

 

ระบบแฟ้มข้อมูล
แฟ้มข้อมูล

ข้อมูลนักศึกษา 
รหัส,ชื่อ,ที่อยู ่

ข้อมูลนักศึกษา 
รหัส,ชื่อ,สาขาวิชา 

แผนกทะเบียน 

แผนกการเงิน 

ส านักวิทยบริการ 

ข้อมูลนักศึกษา 
รหัส,ชื่อ,สาขาวิชา,วันยืม,วันส่ง 
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 รูปที่ 2.9 ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล 

 

2.4.1 การศึกษาฐานข้อมูลเบื้องต้น (Database Initial Study) 

ขั้นตอนแรกของการพัฒนาฐานข้อมูลของระบบหรือองค์กรใดๆ นั้นผู้ออกแบบระบบต้อง
ศึกษาระบบงานเดิม โดยเป็นการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนการท างานของระบบ ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ข้อจ ากัดในการท างาน ฯลฯ ในการศึกษานั้น ผู้ออกแบบระบบอาจศึกษาจากเอกสารของระบบ การ
สัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบการสังเกตการณ์ การสอบถาม ฯลฯ จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาแนว
ทางแก้ไขปัญหา และก าหนดขอบเขตของระบบงานที่จะได้ออกแบบและพัฒนาต่อไป 

 

 2.4.2  การออกแบบฐานข้อมูล  (Database Design) 

 หลังจากที่ผู้ออกแบบได้ศึกษา-วิเคราะห์ระบบงานที่ต้องพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ผู้ออกแบบ
ระบบจะต้องออกแบบฐานข้อมูลของระบบ โดยที่การออกแบบข้อมูลประกอบด้วย 3 ขั้นตอน   

 

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด  
(Conceptual Database Design) 

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical 

Database Design) 

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ 
(Physical Database Design) 

Data Requirement 

ERD 

Table 

Internal Schema 
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1. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด  (Conceptual Database Design) จากข้อมูล 

ต่าง ๆ ที่รวมรวบได้จากความต้องการของผู้ใช้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ผู้ออกแบบระบบน ามาสร้าง
ไดอะแกรมอีอาร์ (Entity Relationship Diagram: ERD) ซึ่งเป็นการน าเสนอในระบบกราฟิกเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานระบบ ผู้ออกแบบ
ระบบ โดยที่ไดอะแกรมอีอาร์จะแสดงให้เห็นข้อมูลหรือสิ่งต่างๆ ที่ระบบสนใจ หรือเอนทิตี้ (Entity) และ
ความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างสิ่งต่างๆเหล่านั้น 

 ในการสร้างไดอะแกรมอีอาร์นั้น ผู้ออกแบบระบบจ าเป็นต้องสร้างไดอะแกรมอีอาร์ที่
ประกอบไปด้วยเอนทิตี้และความสัมพันธ์ทั้งหมดที่จ าเป็นต้องมีในระบบ (All that is needed is 

there, and all that is there is needed.) จากรูปที่ 2.10 แสดงตัวอย่างไดอะแกรมอีอาร์ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 

                                                        
 

รูปที่ 2.10 ตัวอย่างไดอะแกรมการลงทะเบียน 

 

2. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical database design) การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงตรรกะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนที่ส าคัญคือ 

1) การแปลง(Transformation) เป็นการแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงแนวคิดให้อยู่ 
ในแบบจ าลองข้อมูล(Data Model) ที่เราเลือก เช่นเราเลือกใช้แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดังนั้นใน
ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ จึงเป็นการแปลงจากไดอะแกรมอีอาร์ของระบบให้อยู่ในรูป
ของตาราง 2 มิติที่ประกอบไปด้วยแถว(Row) และหลัก (Column) โดยน าเอาพจนานุกรมข้อมูล (Data 

Dictionary) เข้ามาช่วยในการแสดงให้เห็นโครงสร้างข้อมูลชนิดข้อมูล ขนาดข้อมูล ฯลฯ ดังแสดง
ตัวอย่างในตารางที ่2.8 

 

 

 



การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล :39  

ตารางท่ี 2.8  พจนานุกรมของข้อมูลเอนทิตี้ COURSE 

 

Name Type Description Example PK/FK 

Code Char(13) รหัสวิชา CE20202 PK 

Subject Varchar(20) ชื่อวิชา การจัดการฐานข้อมูล  

Descript Varchar(100) ค าอธิบายรายวิชา ระบบแฟ้มข้อมูลและระบบ
ฐานข้อมูล 

 

Credit Char(8) หน่วยกิต 3(2-2-5)  

 

2) การนอร์มัลไลซ์ (Normalization)  เป็นการลดความซ้ าซ้อนของรายการข้อมูลใน 

รีเลชั่นที่ได้จากไดอะแกรมอีอาร์ ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดในบทที่ 5 

 

3. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Database Design) เป็นการเลือก 

หน่ วยจั ด เก็ บ ข้ อมู ล  (Data Storage) และวิ ธี ก าร เข้ าถึ งข้ อมู ล ใน ฐานข้ อมู ล  (Data Access 

Characteristics) โดยการเลือกนั้น ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพการท างานของระบบ 

 

2.4.3 การประยุกต์ใช้งานและการติดตั้งระบบ (Implementation and loading) 

หลังจากที่ระบบได้ออกแบบฐานข้อมูล และเลือก DBMS ที่ต้องการใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะท าการประยุกต์ใช้งานและติดตั้งระบบที่ได้ ในระหว่างประยุกต์ใช้งานและติดตั้ง ดังนั้น ระบบ
ต้องก าหนดเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพฐานข้อมูล (Database Performance) 

2. ความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Database Security) 

3. การส ารองข้อมูลและการกู้คืนฐานข้อมูล (Database backup and Recovery) 

4. ความคงสภาพของฐานข้อมูล (Database Integrity) 

5. มาตรฐานของฐานข้อมูล (Database Standards) 

 

2.4.4 การทดสอบและการประเมินผล (Testing and Evaluation) 

เป็นการตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถท างานได้ตามความต้องการของผู้ใช้
หรือไม่ โดยท าการทดสอบระบบกับข้อมูลจริงและประเมินผล 
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2.4.5 การด าเนินการ (Operation) 

เมื่อฐานข้อมูลผ่านขั้นตอนการประเมินผล ต่อไปก็เป็นขั้นตอนด าเนินการ เป็นระบบที่
สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน 

 

2.4.6 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 

หลังจากได้เริ่มด าเนินการ ผู้จัดการฐานข้อมูลจะต้องวางแผนในเรื่องการบ ารุงรักษา
ฐานข้อมูลการป้องกันระบบ โดยส ารองข้อมูลไว้ การแก้ไขระบบให้ถูกต้อง โดยการกู้คืน การปรับปรุง
ระบบ โดยเพิ่มเอนทิตี้และแอตทริบิวต์ และ อื่นๆ 

 

2.5 เป้าหมายการพัฒนาฐานข้อมูล  (Goals of Database Development) 
การพัฒนาฐานข้อมูลของระบบใดๆ นั้นมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ ต้องการสร้างฐานข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส าหรับผู้ใช้จ านวนมากในองค์กร  โดยที่ข้อมูลในฐานข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ (High 

Quality) ที่สอดคล้องกับนโยบาย (Policy) ต่าง ๆ ขององค์กรนั้น ๆ และมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการพัฒนาฐานข้อมูล จึงต้องมีการวางเป้าหมายการท างานเพ่ือให้ได้สิ่ง
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

 

2.5.1 พัฒนากลุ่มค าสามัญ (Development a Common Vocabulary) 
การท างานของแต่ละองค์กรประกอบด้วยหน่วยงานย่อย เช่น แผนก ฝ่าย ฯลฯ แต่ละ

หน่วยงานย่อยมีความจ าเป็นและมีความต้องการเก็บรายละเอียดข้อมูลแตกต่างกัน และข้อมูลเหล่านั้น
อาจมีรูปแบบ (Format) ของข้อมูลที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันไป เช่น แผนกขายต้องการเก็บข้อมูลชื่อ
ลูกค้า ที่อยู่ลูกค้า และหมายเลขโทรศัพท์ลูกค้า ดังนั้นการพัฒนาฐานข้อมูลของระบบจ าเป็นต้องก าหนด
รายละเอียดต่างๆของข้อมูลในองค์กรให้เป็นกลุ่มค าสามัญ (Common Vocabulary) ที่มีรูปแบบ
เดียวกันทั้งหมด โดยผู้ออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer) ต้องรวบรวมความต้องการข้อมูลของ
หน่อยงานต่างๆ ในองค์กร และพิจารณาสร้างรูปแบบสามัญข้อมูลที่องค์กรต้องการ โดยค านึงถึง
นโยบายขององค์กรเป็นการส าคัญ และลดความแตกต่างตลอดจนความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  

ในการสร้างกลุ่มค าสามัญนั้น เป็นไปได้ที่ผู้ใช้ในองค์กรมีความต้องการแตกต่างกัน มี
ความคิดที่ขัดแย้งกัน ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้องประนีประนอม (compromise) ผู้ใช้ในแต่ละ
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หน่อยงานขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ต้องใช้เวลา แต่ถ้าสามารถท าได้ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของระบบหรือองค์กรนั้น ๆ 

 

 2.5.2 ก าหนดความหมายของข้อมูล(Define the Meaning of Data) 
ในการก าหนดความหมายของข้อมูลในองค์กรนั้น ผู้ออกแบบฐานข้อมูลต้องก าหนดถึง

เงื่อนไขของระบบหรือองค์กรที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์นั้นๆ ซึ่งเป็นการก าหนด Business Rules 

ของระบบนั่นเอง 
 

2.5.3 คุณภาพข้อมูล (Ensure Data Quality) 
ในการออกแบบฐานข้อมูลนั้นเราต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพไว้ในฐานข้อมูล

ขององค์กร  

ตารางท่ี 2.9 แสดงคุณสมบัติที่ส าคัญของข้อมูลที่มีคุณภาพ 

คุณสมบัติ ความหมาย 

สมบูรณ์ (Completeness) ฐานข้อมูลต้องบรรจุข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้งานของระบบ 

ชัดเจนไม่ก ากวม 

(Lack of ambiguity) 

ข้อมูลที่บรรจุในฐานข้อมูลของระบบนั้น ต้องมีความหมายเดียว
ไม่มีความก ากวม ซึ่งจะท าให้เกิดความสับสนในการตีความ 

ถูกต้อง (Correctness) ข้อมูลที่บรรจุในฐานข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง 
ทันเวลา (Timeliness) ข้อมูลของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง จะถูกบันทึกในฐานข้อมูล

อย่างทันเวลา ไม่เกิดการล่าช้า 
เชื่อถือได้(Reliability) เมื่อมีข้อขัดข้องใดๆ เกิดขึ้นกับระบบ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ

ข้อมูลที่บรรจุในฐานข้อมูล 

ถูกต้องตรงกัน (Consistency) ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลต้องถูกต้องตรงกัน ไม่ขัดแย้งกัน 

  

องค์กรที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพบรรจุในฐานข้อมูล จะช่วยให้ได้การท างานที่มีประสิทธิภาพ มี
การตัดสินใจที่ดีและเหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการท างานขององค์กร 

ในการสร้างฐานข้อมูลที่บรรจุข้อมูลที่มีคุณภาพนั้น ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้องค านึงถึง
เรื่อง “Cost-benefit Trade-off” ด้วย เช่น ระบบงานทะเบียนนักศึกษาที่มีการแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับรายวิชา และจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ ของแต่ละภาคการศึกษา กรณี
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ที่ระบบต้องการแสดงข้อมูลที่มีคุณภาพ ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้องพิจารณาและตัดสินใจว่าจะให้
ระบบปรับเปลี่ยน (Update) ข้อมูลรายวิชาบ่อยครั้งเท่าไร ซึ่งอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยน 1 ครั้งต่อวัน 
หรือ 2 ครั้งต่อวัน หรือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ฯลฯ ดังนั้นผู้ออกแบบฐานข้อมูลต้องตัดสินใจเลือกระหว่าง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปรับเปลี่ยนข้อมูล และการแสดงข้อมูลกับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่ได้เห็น
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด 

2.5.4 การประยุกต์ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ (Find an Efficient Implementation) 

เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาฐานข้อมูลคือ การหาวิธีอิมพลีเมนต์ที่มีประสิทธิภาพ 
โดยที่วิธีดังกล่าวนี้ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของระบบให้มากท่ีสุด แต่จ าเป็นต้องพิจารณาข้อจ ากัดต่าง 
ๆ ของระบบประกอบกันไปด้วยในกรณีที่ต้องการรับประกันประสิทธิภาพการท างานของระบบนั้น 
จ าเป็นต้องมีการติดตามประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนการออกแบบ
ระบบเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพการท างานตามความต้องการ 

 

2.6  ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) 

DBMS เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลของระบบ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือให้การเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูล (Store) และการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูล (Retrieve) เป็นไปได้ด้วยความ
สะดวกสบาย (Convenience) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ได้ว่าข้อมูล
ของระบบจะมีความคงสภาพ (Integrity) และมีความต้องกัน (Consistency)  

นอกจากนี้ DBMS ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในเรื่องต่าง ๆ  

1. Data Persistency หมายถึง การคงอยู่ของข้อมูล กล่าวคือ เมื่อข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ใน 

ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลนั้นจะต้องคงอยู่ตลอดไป 

2. System Reliability หมายถึง ข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นต้องมีความเชื่อถือได้ กล่าวคือ ข้อมูล 

ที่ถูกเก็บในฐานข้อมูลต้องมีความถูกต้อง และเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ระบบต้องสามารถกู้คืนข้อมูล
กลับคืนมาได้ 

3. Scalability หมายถึง ระบบต้องสามารถเก็บข้อมูลปริมาณมาก และสามารถรองรับ 

ผู้ใช้งานจ านวนมากDBMS ได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ และรับรองความต้องการทางด้านธุรกิจ ลักษณะที่ส าคัญของ DBMS มีดังนี้ 

การก าหนดฐานข้อมูล (Database Definition) ในการก าหนดหรือสร้างฐานข้อมูลของระบบใด 
นั้น จ าเป็นต้องระบุเอนทิตี้ (Entity) และความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างเอนทิตี้ DBMS ทั่วไปใช้
ตาราง(Table) ในการบรรจุเอนทิตี้ต่างๆ ของระบบ รูปที่ 2.12 แสดงตัวอย่างตาราง STUDENT ที่บรรจุ
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รายการข้อมูลของนักศึกษา 4 รายการ แต่ละรายการข้อมูลแสดงรหัสนักศึกษา (stdID) ชื่อ(stdName) 
นามสกุล (Lastname) วิชาเอก (Major) เกรดเฉลี่ย (GPA) และ LectID  โดยมีโครงสร้างของตารางใน
รูปที่ 2.11 

 

 
 

รูปที่ 2.11 ตัวอย่างตาราง STUDENT ใน Microsoft Access 

 

 

 

รปูท่ี 2.12 ตัวอย่างโครงสร้างตาราง STUDENT ใน Microsoft Access 

 

4. การเข้าถึงฐานข้อมูล (Database Access) หน้าที่ส าคัญที่สุดของ DBMS คือหน้าที่ในการเข้าถึง
ข้อมูลที่บรรจุในฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล ในการ
เข้าถึงข้อมลูนั้น อาจจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบ Nonprocedural Access หรือ Procedural Access 

Nonprocedural Access เป็นการใช้เครื่องมือของ DBMS หรือ Nonprocedural  

Language เช่น SQL ในการเข้าถึงข้อมูล ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ไม่จ าเป็นต้องเขียน
โปรแกรมท่ีมีความซับซ้อน เช่น จากตาราง STUDENT ผู้ใชต้้องการให้แสดงรายการข้อมูลนักศึกษาท่ีมี 
GPA >3.75 ในการหาค าตอบด้วยการเข้าถึงข้อมูล อาจจะใช้ค าสั่ง SQL ดังแสดงในรูปที่ 2.13 หรือใช้
เครื่องมือของ DBMS ดังแสดงในรูปที่ 2.14 ซึ่งจะท าให้ได้ค าตอบดังแสดงในรูปที่ 2.15 
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รปูท่ี 2.13  ตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูลในตาราง STUDENT โดยใช้ค าสั่ง SQL 

 

 

 

รูปที่ 2.14 การเข้าถึงข้อมูลในตาราง STUDENT โดยใช้เครื่องมือของ DBMS (Microsoft Access) 

 

 
 

รูปที่ 2.15 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการเข้าถึงข้อมูลตาราง STUDENT 

 

6. Procedural Access การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Nonprocedural Access มีเครื่องมือช่วย 



การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล :45  

ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยความสะดวกและง่ายนั้น ในบางครั้งยังคงมีข้อจ ากัดของ
เครื่องมือที่ท าให้ไม่สามารถท างานตามความต้องการได้ เช่น การสร้างรายงานในรูปแบบที่ต้องการ 
ดังนั้น DBMS จึงได้เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้วยการรวมเอา Nonprocedural Access 

เข้ากับภาษาโปรแกรม(Programming Language ) ที่ท าให้ใช้ความสามารถของโปรแกรมท างานที่เรา
ต้องการได้ ภาษาโปรแกรม เช่น VBA (Visual Basic Application) ช่วยให้เข้าถึงฐานข้อมูล สร้างฟอร์ม
และสร้างรายงานได้ตามความต้องการ 

การประมวลผลทรานแซกชั่น (Transaction Processing) ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของ DBMS 

คือความสามารถในการรองรับข้อมูลปริมาณมาก และสามารถประมวลผลหลายทรานแซกชั่นพร้อมกัน
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบขณะเดียวกันต้องรับประกันความถูกต้อง เชื่อถือได้  
(Reliability) ของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วย 

การปรับฐานข้อมูล (Database tuning) ในการปรับฐานข้อมูล DBMS จะมีระบบเฝ้าสังเกตการณ์
(Monitor System) และโปรแกรมอรรถประโยชน์  (Utility Program) จ านวนมากที่ ช่ วย เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยที่ DBMS ใช้ระบบเฝ้าสังเกตฐานข้อมูลในการเฝ้าสังเกต และ
ติดตามการใช้งานฐานข้อมูลระบบท าให้ได้ Growth ของฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ใน
การ Reorganize ฐานข้อมูล และเลือกโครงสร้างทางกายภาพของฐานข้อมูลเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบที่ดีขึ้น และยังสามารถช่วยแก้ไข (Repair) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลได้อีก
ด้วย 
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สรุป 

การจัดเก็บข้อมูลแต่เดิมนั้นเก็บอยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ที่แต่ละแผนกจะแยกกันเก็บเฉพาะ
ข้อมูลที่ตนเองรับผิดชอบทั้งที่ข้อมูลบางอย่างจะต้องใช้ร่วมกับแผนกอ่ืน เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเดียวกัน
ของแผนกงานที่แตกต่างกันจึงท าให้ไม่ทราบว่าข้อมูลแผนกใดมีความถูกต้อง อีกท้ังข้อมูลบางอย่างของ
แต่ละแผนกซ้ าซ้อนกันหรือขัดแย้งกัน จึงท าให้เกิดแนวคิดการจัดเก็บข้อมูลแบบฐานข้อมูลเกิดขึ้นระบบ
ฐานข้อมูล ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว และช่วยให้มีการจัดการข้อมูลปริมาณมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความสะดวกสบายส าหรับผู้ใช้  โดยข้อมูลที่จัดเก็บนั้นสามารถเชื่อถือได้อย่างมี
ความปลอดภัย 

ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล เมื่อข้อมูลหมายถึง End User 

Data และ Metadata ส่วนระดับจัดการฐานข้อมูลเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล
เป็นไปด้วยความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ได้ว่าข้อมูลของระบบจะมี
ความคงสภาพ มีความต้องกันและมีความน่าเชื่อถือ  

DBMS เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลของระบบ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ เ พ่ือให้การเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูลและการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูล เป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบาย และมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ได้ว่าข้อมูลของระบบจะมีความคงสภาพ และมีความต้องกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล :47  

แบบฝึกหัด 

 

1. ปัญหาที่ส าคัญของระบบแฟ้มข้อมูล (File-based System) คืออะไร และระบบฐานข้อมูล  
(Database System) ได้เข้ามาแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 

2. วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของ DBMS (Database Management System) 2 ประการมีอะไรบ้าง 
จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 

3. การเก็บข้อมูลที่ไม่มีการควบคุมเรื่องความซ้ าซ้อนของข้อมูล (Uncontrolled Data  

Redundancy) ท าให้เกิดปัญหาส าคัญอะไร ให้ระบุปัญหาส าคัญที่อาจจะเกิดข้ึน 2 ปัญหา 
4. จงอธิบายเงื่อนไขหรือปัจจัยหลักที่จ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ 

ระบบงานจากสถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการแบบทูเทียร์ (Two-tier Client Server Architecture) 
เป็น สถาปัตยกรรมเครื่องรับให้บริการแบบทรีเทียร์ (Three-tier Client Server Architecture) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

 
รายวิชา   การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 

  Database Management System Design 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

3.1 แบบจ าลองข้อมูล 

3.2 กุญแจหรือคีย์  
3.3 กฎความคงสภาพ  
3.4 การลบและการแก้ไขข้อมูล 

3.5 พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายแบบจ าลองข้อมูลได้ 
2. อธิบายกุญแจหรือคีย์แต่ละประเภทได้ 
3. อธิบายกฎความคงสภาพข้อมูลได้ 
4. อธิบายหลักการลบข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
5. บอกวิธีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
6. อธิบายการด าเนินการค้นคืนในฐานข้อมูลได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ถาม-ตอบ ในระหว่างเรียน 
 

 

 

 



 

แบบจ าลองข้อมูลเชิงสมัพันธ์ :50  

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทท่ี 3  

แบบจ าลองข้อมลูเชิงสมัพันธ ์

 

ในการออกแบบและสร้างฐานข้อมูล พบว่าปัญหาส าคัญประการหนึ่งก็คือการที่บุคคลที่เกี่ยวกับ
การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล เช่น นักออกแบบฐานข้อมูล โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้ มองเห็นข้อมูล
ชุดเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกันไป ท าให้ฐานข้อมูลที่ออกแบบนั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ หรือมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน 

แบบจ าลองข้อมูล ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกัน
ระหว่างนักออกแบบฐานข้อมูล โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งานระบบ นอกจากนี้แบบจ าลองข้อมูลยังช่วย
ลดความซับซ้อนในการน าเสนอระบบงานจริง  ที่ช่วยให้การเสนอนั้นลดความก ากวม (Ambiguity) ที่
อาจท าให้เกิดการตีความผิดพลาดหรือตีความแตกต่างกัน 

 

3.1 แบบจ าลองข้อมูล (Data Model) 

แบบจ าลองข้อมูล คือโครงสร้างข้อมูลในระดับตรรกะที่อาจเป็นการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
กราฟิก หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่น าเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ 
การน าเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบง่ายในการท าความเข้าใจ แบบจ าลองข้อมูลถูกน าไปใช้โดยนัก
ออกแบบฐานข้อมูล  เพ่ือใช้ในการน าเสนอระบบงานจริงที่มีความซับซ้อน  ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคลต่าง ๆ ของระบบ แบบจ าลองข้อมูลประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 
ดังนี้ 

3.1.1 แบบจ าลองข้อมูลเชิงล าดับชั้น (Hierarchical Data Model) 
แบบจ าลองข้อมูลเชิงล าดับชั้น  คือ  แบบจ าลองที่น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใน 

รูปแบบของโครงสร้างต้นไม้  โดยระเบียนที่อยู่ระดับบนสุดเรียกว่า  Root  

 ข้อดี 

1. มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย 



 

แบบจ าลองข้อมูลเชิงสมัพันธ์ :52  

2. มีโครงสร้างที่เหมาะต่อข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบ One-to-Many 

3. ป้องกันความปลอดภัยในข้อมูลที่ดี 
4. เหมาะกับข้อมูลที่มีการเรียงล าดับแบบต่อเนื่อง 

 ข้อเสีย 

1. ไม่สามารถรองรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะ Many-to-Many 

2. มีความยืดหยุ่น 

3. เรียกใช้ข้อมูลจ าเป็นต้องผ่าน Root เสมอ 

4. การพัฒนาโปรแกรมค่อนข้างยาก 

3.1.2  แบบจ าลองข้อมูลแบบเครือข่าย(Network Data Model) 
แบบจ าลองข้อมูลเครือข่าย  คือ  การน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปมัลติลิสต์ 

หรือหลายรายการ  เป็นลักษณะเชื่อมโยงข้อมูลให้เชื่อมกันเป็นจุด 

           ข้อดี 
1. สนับสนุนความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many 

2. ความซับซ้อนในข้อมูลเกิดข้ึนน้อยกว่าแบบจ าลอง 
3. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไป-กลับได้ 
4. มีความยืดหยุ่นในด้านการหาข้อมูล 

ข้อเสีย 

1. สามารถเข้าถึงระเบียนได้โดยตรง ท าให้การป้องกันข้อมูลมีน้อย 

2. สิ้นเปลืองเนื้อที่หน่วยความจ า 

3. การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างข้อมูลท าได้ยาก 

 

3.1.3  แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relation Data Model) 
แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นแบบจ าลองข้อมูลที่น าเสนอข้อมูลในรูปความสัมพันธ์  โดย

แบบจ าลองมีโครงสร้างเป็นตาราง  2 มิติ  
1) รีเลชั่น (Relation) 

  โครงสร้างของแบบจ าลองเชิงข้อมูลเป็นตาราง  2  มิติซึ่งประกอบไปด้วยแถว (Row) 
และคอลัมน์ (Column) โดยที่แถวในตารางจะแสดงรายการข้อมูลเรียกว่าทัพเพิล  ส่วนคอลัมน์ใน
ตารางคือลักษณ์ประจ าหรือแอตตริบิวต์ ของตาราง 
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ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลรายวิชา                                                                                                       

crsCode crsTitle crsCredit 

4127101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
412222 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
4127321 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
4127322 ซอฟต์แวร์ระบบ 3(3-0-6) 
4127323 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 

แสดงการเรียกชื่อส่วนประกอบต่างๆ  ในโครงสร้างของแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  โดยที่แต่ละรูปแบบนั้นสามารถเรียกใช้แทนกันได้ 

 

ตารางท่ี 3.2 รูปแบบการเรียกชื่อส่วนประกอบในโครงสร้างแบบจ าลอง 

Table-oriented Set-oriented Record-oreindted 

ตาราง (Table) รีเลชั่น (Relation) ไฟล์(File) 
แถว(Row) ทัพเพิล(Tuple) ระเบียน(Record) 
คอลัมน์(Column) แอตตริบิวต์(Attribute) ฟิลด์(Field) 
 

คุณสมบัติของรีเลชั่น (Properties of Relation) รีเลชั่นมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. รีเลชั่นต้องมีชื่อเพ่ือใช้ในการอ้างถึง  โดยที่ชื่อของรีเลชั่นในระบบต้องไม่ซ้ ากัน 

2. แอตตริบิวต์ในรีเลชั่นต้องมีชื่อ  และต้องเป็นชื่อที่แตกต่างกัน 

3. ล าดับก่อนหลังของแอตตริบิวต์ในรีเลชั่นไม่มีความส าคัญ 

4. ล าดับก่อนหลังทัพเพิลในรีเลชั่นไม่มีความส าคัญ 

5. แต่ละเซลล์ในรีเลชั่น  (แถวและคอลัมน์ตัดกัน) ต้องเป็นข้อมูลเดี่ยวหรือAtomic 

6. แต่ละทัพเพิลในรีเลชั่นต้องไม่ซ้ า 
7. ข้อมูลในแอตตริบิวต์เดียวกันต้องใช้รูปแบบ (Format) เดียวกัน และ อยู่ในโดเมน  

(Domain) เดียวกัน 

 

 

 



 

แบบจ าลองข้อมูลเชิงสมัพันธ์ :54  

3.2 กุญแจหรือคีย์ (Key) 

แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใช้โครงสร้างตาราง 2 มิติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ ในการ
อ้างถึงหรือเรียกใช้ข้อมูลในตารางนั้น  ท าได้ด้วยการก าหนดให้แอตตริบิวต์ของรีเลชั่นท าหน้าที่เป็นคีย์  
เพ่ือระบุหรือก าหนด (Determine) ข้อมูลที่อยู่ในรีเลชั่น  โดยที่คีย์อาจจะประกอบไปด้วยหนึ่งแอตตริ
บิวต์  หรือเป็นกลุ่มของแอตตริบิวต์ก็ได้ 

          จะเห็นว่าคีย์ท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนด (Determinant) เขียนให้อยู่ในรูป (Determination) ได้
ดังนี้ 

 

หมายถึง A ก าหนด (Determine) B 

หรืออาจกล่าวได้ว่า แอตตริบิวต์ A ท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนด ที่ท าการก าหนดแอตตริบิวต์ B 

พิจารณารีเลชั่น STUDENT ในตารางที่ 3.3 ซึ่งประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ stdID และ  stdName ใน
ที่  stdID → stdName นั่นหมายถึงว่า เมื่อก าหนดค่าของ stdID จะท าให้รู้ค่า stdName  เช่น
นักศึกษาที่มีรหัสประจ าตัว 53024910  ชื่อนายพิทักษ์ รักเกียรติ 
          ในการพิจารณาว่าจะก าหนดให้แอตตริบิวต์ใดในรีเลชั่นท าหน้าที่เป็นคีย์นั้นจ าเป็นต้องพิจารณา
ว่าแอตตริบิวต์นั้นสามารถท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดได้หรือไม่  และต้องพิจารณาพร้อมกันกับกฎเกณฑ์ทาง
ธุรกิจ (Business Rules) นั่นคือ ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ก าหนดส าหรับแต่ละระบบงาน เช่น  
ระบบงานทะเบียน  ก าหนดว่า  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษา 

เมื่อพิจารณารีเลชั่น STUDENT ในตารางที่ 3.3 ท าให้เกิดเป็นข้อค าถามว่า จะก าหนด stdName เป็น
คีย์ ได้หรือไม่ นั้นคือต้องพิจารณา  stdName→stdID  หรือไม่  ในที่นี้แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี  คือ 

          1. กรณีท่ีนักศึกษาแต่ละคนต้องมีชื่อแตกต่างกัน  หรือมีชื่อไม่ซ้ ากันนั้นสามารถก าหนดให้ 
stdName เป็นคีย์ได้  เนื่องจากเม่ือก าหนดค่าของ stdID ค่าเดียว เช่น นักศึกษาชื่อนายพิทักษ์ รัก
เกียรต ิมีรหัสประจ าตัว  53024910  
          2. กรณีท่ีนักศึกษามีชื่อซ้ ากันได้นั้น  เช่น  มีนักศึกษาชื่อนายพิทักษ์  2  คน ดังแสดงในตารางที่ 
3.4  ดังนั้นเมื่อก าหนดค่าของ stdName จะท าให้ได้ stdID มากกว่า 1  ค่า  ในกรณีนี้ stdName ไม่
สามรถท าหน้าที่เป็นคีย์ได้  
          ในทางปฏิบัตินั้น  การพิจารณาเพ่ือหาคีย์ของรีเลชั่น  จะพิจารณากฎเกณฑ์ทางธุรกิจของระบบ
เป็นอันดับแรก  กรณีที่ระบบไม่ก าหนดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจไว้ ต้องพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง  
เช่น  โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาอาจจะมีชื่อซ้ ากันได้  เป็นต้น  
 

A→B 



ระบบการจัดการฐานข้อมูล :55  

ตารางท่ี 3.3 ตาราง STUDENTS 

stdID stdFirstname stdLastname 

53024910 นายพิทักษ์  รักเกียรติ 
57024902 นายอนุพงศ์  พร้อมพรัก 

57024918 น.ส.จินตนา  สวยงาม 

 

ตารางท่ี 3.4 ตาราง STUDENT ที่มีชื่อซ้ ากัน 

stdID stdFirstname stdLastname 

53024910 นายพิทักษ์  รักเกียรติ 
53024915 นายพิทักษ์ ฟ้ากระจ่าง 
57024902 นายอนุพงศ์  พร้อมพรัก 

57024918 น.ส.จินตนา  สวยงาม 

 

          คีย์ในแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีหลายชนิด  ในที่นี้จะได้อธิบายความหมายของคีย์แต่ละ
ชนิดของแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์  เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจความหมายของคีย์แต่ละชนิด  
ตลอดจนวิธีการหาคีย์แต่ละชนิด  เพ่ือจะได้หาคีย์หลัก  คีย์รอง  และคีย์นอกของรีเลชั่นที่จ าเป็นต้อง
น าไปใช้งานต่อไปได ้

1. ซูเปอร์คีย์ (Super Key) คือแอตตริบิวต์หรือกลุ่มของแอตตริบิวต์ที่ระบุความแตกต่างของ 
ละทัพเพิลในรีเลชั่นได้ (Uniquely  identies) 
 

ตารางท่ี 3.5 แสดงซูเปอร์คีย์ของรีเลชั่น STUDENT  ที่ก าหนด 

 

stdID stdFirstName stdLastname stdMajor 

53024910 นายพิทักษ์  รกัเกียรติ คอมพิวเตอร์ 
57024902 นายอนุพงศ์  พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ 
57024918 น.ส.จินตนา  สวยงาม คอมพิวเตอร์ 

 

 ซูเปอร์คีย์ของรีเลชั่น STUDENT 

stdID 
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stdID,stdName 

stdID,stdMajor 

stdID,stdName,stdMajor 

 

2. คีย์คู่แข่ง (Candidate  Key) คือ ซูเปอร์คีย์ที่เล็กที่สุด  หรือมีจ านวนแอตตริบิวต์น้อยท่ีสุด   
(Minimal) ที่สามารถระบุความแตกต่างของแต่ละทัพเพิลในรีเลชั่นได้  สามารถตรวจสอบว่าแอตตริ
บิวต์ที่รวมกันเป็นคีย์คู่แข่งนั้นเป็นจ านวนน้อยที่สุดหรือไม่  โดยการน าซูเปอร์คีย์มาตัดแอตตริบิวต์ออกที่
ละตัว  ถ้าตัดบางแอตตริบิวต์ออกไปแล้ว  ท าให้แอตตริบิวต์ที่เหลือสามารถระบุหรือก าหนดข้อมูลใน
รีเลชั่นได้  แสดงว่าแอตตริบิวต์ที่ตัดออกไปนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคีย์คู่แข่ง 
 

ตารางท่ี  3.6  ให้แสดงคีย์คู่แข่งรีเลชั่น  STUDENT ที่ก าหนด 

 

stdID StdFirstname stdLastname stdMajor stdSSN 

53024910 นายพิทักษ์  รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ 1234567890111 

57024902 นายอนุพงศ์  พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ 1234567890222 

57024918 น.ส.จินตนา  สวยงาม คอมพิวเตอร์ 1234567890333 

 

 คีย์คู่แข่งของรีเลชั่น  STUDENT 

stdID 

stdSSN 

 

3. คีย์หลัก (Primary Key) คือ คีย์คู่แข่งที่ถูกเลือกให้เป็นคีย์หลัก  เพื่อใช้ในการระบุหรืออ้าง 
ถึงข้อมูลที่ต้องการในรีเลชั่น จากตารางที่ 3.6  ให้แสดงคีย์หลักของรีเลชั่น STUDENT 

 คีย์หลักของรีเลชั่น STUDENT 

stdID 

 

4. คีย์รอง (Alternate  Key) คือ  คีย์คู่แข่งตัวใดๆ ที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นตัวหลัก ตารางที่ 3.6 

แสดงคียร์องของรีเลชั่น  STUDENT 

 คีย์รองของรีเลชั่น STUDENT  

stdSSN 
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5. คีย์นอก (Foreign Key) คือ  แอตตริบิวต์ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวรวมกันในรีเลชั่นหนึ่ง
ซึ่งมีค่าตรงกับคีย์หลักในรีเลชั่นอื่นๆ 

 

ตารางท่ี 3.7  ให้แสดงคีย์นอกของรีเลชั่น 

STUDENTS             Major 

stdID stdName majorCode  MajorCode majorName 

53024910 นายพิทักษ์  1  1 คอมพิวเตอร์ 
57024902 นายอนุพงศ์  1  2 คณิตศาสตร์ 
57024918 น.ส.จินตนา  1  3 สถิติ 

 

 คีย์นอกของรีเลชั่น STUDENT 

majorCode 

3.3  กฎความคงสภาพ  (Integrity  Rules) 

รีเลชั่นต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  มีการอ้างอิงความสัมพันธ์ของแต่ละรีเลชั่นโดยใช้คีย์
ในการอ้างอิง  หรือใช้คีย์เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างรีเลชั่น  จึงจ าเป็นต้องมีกฎความคงสภาพเพ่ือเป็นการ
ควบคุมความถูกต้องในระบบฐานข้อมูล กฎความคงสภาพที่เก่ียวข้องกับคีย์มีดังต่อไปนี้ 

3.3.1 Entity Integrity 

       คีย์หลักของรีเลชั่นต้องมีค่าไม่ซ้ ากัน (Unique) และไม่มีค่าเป็น NULL เมื่อ NULL หมายถึง
ข้อมูลนั้นยังไม่สามารถก าหนดได้  ไม่ได้หมายถึงค่า Blank  หรือ ศูนย์  การที่รีเลชั่นต้องมี Entity 

Integrity  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลแต่ละรายการในรีเลชั่นจะสามารถถูกอ้างถึงได้  และเมื่อ
รีเลชั่นอื่นต้องการเชื่อมโยงถึงข้อมูลในรีเลชั่นนี้จะต้องสามารถท าได้ 
          พิจารณาตาราง MAJOR ที่มี majorCode เป็นคีย์หลัก  จากกฎความคงสภาพนั้น จะได้ว่า  
เมื่ อก าหนดค่ าของ  majorCode  จะได้ ค่ าของ  majorName  รายการเดี ยว   และค่ าของ  
majorCode  ต้องไม่เป็น NULL ในกรณีที่คีย์หลักมีค่าซ้ าดังแสดงในรีเลชั่น  MAJOR  ในตารางที่  3.8  
นั้นข้อมูลในฟิลด์  majorCode  มีค่าซ้ า    เมื่อก าหนดให้แสดงรายการข้อมูลของ majorCode  เท่ากับ  
2  จะได้รายการข้อมูล 2 รายการ  ซึ่งไม่ถูกต้อง  หรือในกรณีที่คีย์หลักมีค่าเป็น  NULL  ดังแสดงใน
รีเลชั่น  MAJOR  ในตารางที่ 3.9  จะท าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ได้    
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ตารางท่ี 3.8 ข้อมูลมีค่าคีย์ที่ซ้ ากัน 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.9  ข้อมูลในฟิลด์ majorCode มีค่า NULL 

majorCode majorName 

1 คอมพิวเตอร์ 
NULL คณิตศาสตร์ 
NULL สถิติ 

 

3.3.2 Referential Integrity 

       ส าหรับรีเลชั่นที่มีคีย์นอกนั้น  ค่าจองคีย์นอกจะต้องตรงกันกับค่าของคีย์หลักในรีเลชั่นอื่น  
หรือมีค่าเป็น NULL เมื่อพิจารณารีเลชั่น STUDENT และ MAJOR ในตารางที่ 3.10  จะเห็นว่ารีเลชั่น 
STUDENT  มี majorCode  เป็นคีย์นอกดังนั้นค่าของแอตตริบิวน์จะเป็น NULL  ในกรณีท่ีนักศึกษาคน
นั้นยังไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอก  แต่ถ้าแอตตริบิวต์  majorCode  มีค่าอ่ืนที่ไม่ใช่ NULL แล้วค่านั้นจะต้อง
ตรงกับค่าของคีย์หลักในรีเลชั่นอื่น  ในที่นี้คือรีเลชั่น  MAJOR  เช่น นักศึกษารหัส 490710  ชื่อนาย
ขยัน  มี majorCode  เป็น  1  เมื่อเชื่อมโยงไปยังรีเลชั่น MAJOR  จะได้ว่านักศึกษาคนนี้มีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์  ด้วย  Referential  Integrity  จะไม่ยอมให้เกิดรายการข้อมูลที่มีค่าของคีย์นอก  
majorCode  ไม่ตรงกับค่าของคีย์หลักในตาราง  MAJOR  เช่น majorCode  เท่ากับ 5 เพราะจะท าให้
ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่านักศึกษารหัส  53024910 นายพิทักษ์ มีวิชาเอกอะไร 

 

ตารางท่ี 3.10 ตาราง STUDENT ที่มี majorCode ของตาราง MAJOR เป็นคีย์นอก  
STUDENTS                                                                       MAJOR    

 

 

 

 

majorCode majorName 

1 คอมพิวเตอร์ 
2 คณิตศาสตร์ 
2 สถิติ 

stdID stdName majorCode 

53024910 นายพิทักษ์  1 

57020902 นายภาษิต  2 

57021018 น.ส.จินตนา  NULL 

majorCode majorName 

1 คอมพิวเตอร์ 
2 คณิตศาสตร์ 
3 สถิติ 
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3.4  การลบและการแก้ไขข้อมูล ( Delete  and Update Actions for Referenced  Rows ) 

หลังจากที่รีเลชั่นได้ถูกสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลในรีเลชั่น  
กรณีที่รีเลชั่นนั้นเป็นรีเลชั่นที่มีความสัมพันธ์กับรีเลชั่นอ่ืน  การลบหรือการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการอาจจะ
สง่ผลกระทบต่อค่าของคีย์นอก จ าเป็นต้องท าการลบหรือแก้ไขข้อมูลด้วยความระมัดระวัง ดังนั้นในการ
ออกแบบและสร้างรีเลชั่น  จ าเป็นต้องระบุโครงสร้างของรีเลชั่นว่าแต่ละรีเลชั่นนั้นจะมีแอตตริบิวต์
อะไรบ้าง  มีแอตตริบิวต์ใดเป็นคีย์หลักและคีย์นอก  คีย์นอกจะมีค่าว่างได้หรือไม่  การลบหรือแก้ไข
ข้อมูลของคีย์หลักที่ถูกอ้างอิงโดยคีย์นอกจะกระท าภายใต้วิธีการใด  ซึ่งการลบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
อาจจะอนุญาตให้ท าภายใต้วิธีการที่แตกต่างกันได้   ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษากฎของ  Referential  

Integrity 

คุณสมบัติการลบหรือแก้ไขข้อมูลในรีเลชั่นสามารถแบ่งได้  4  คุณสมบัติ ดังนี้ 
1. การลบหรือแก้ไขข้อมูลแบบมีข้อจ ากัด (Restrict)  การลบหรือแก้ไขจะสามารถท าได้ก็ 

ต่อเมื่อข้อมูลของคีย์หลักในรีเลชั่นหนึ่งไม่มีข้อมูลที่ถูกอ้างอิงโดยคีย์นอกของอีกรีเลชั่น 

 

ตัวอย่างที่ 3.1  ให้ลบรายการข้อมูลในรีเลชั่น MAJOR  รายการที่มี majorCode  เท่ากับ 3 โดยใช้การ
ลบข้อมูลแบบมีข้อจ ากัด  

 

ตารางท่ี 3.11 ตัวอย่างการลบรายการข้อมูลแบบมีข้อจ ากัด 

STUDENT                                                           MAJOR  

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.12 ตัวอย่างการลบรายการข้อมูลแบบมีข้อจ ากัด 

  STUDENT                                                         MAJOR 

 

 

 

 

 

stdID stdName majorCode 

53024910 นายพิทักษ์  1 

57020902 นายภาษิต  2 

57021018 น.ส.กนกพร  2 

majorCode majorName 

1 คอมพิวเตอร์ 
2 คณิตศาสตร์ 
3 สถิติ 

stdID stdName majorCode 

53024910 นายพิทักษ์  1 

57020902 นายภาษิต  2 

57021510 น.ส.พรใจ  3 

majorCode majorName 

1 คอมพิวเตอร์ 
2 คณิตศาสตร์ 
3 สถิติ 
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          พิจารณาตัวอย่างที่ 3.1 ในตารางที่ 3.11  ซึ่งประกอบไปด้วยรีเลชั่น STUDENT และ MAJOR 

รีเลชั่น STUDENT มี stdID เป็นคีย์หลัก  และมี majorCode เป็นคีย์นอก  ส่วนรีเลชั่น  MAJOR มี 
majorCode เป็นคีย์หลัก  จากรายการข้อมูลในตารางที่ 3.11 ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขรายการข้อมูลใน
รีเลชั่น  MAJOR  รายการที่  3  ซึ่งมีค่าของ  majorCode  เป็น  3 นั้น  ด้วยคุณสมบัติของการลบหรือ
แก้ไขข้อมูลแบบมีข้อจ ากัด  จะท าให้สามารถลบหรือแก้ไขรายการข้อมูลดังกล่าวได้  ทั้งนี้เนื่องจากไม่มี
รีเลชั่นใดที่มีค่าของคีย์นอก (majorCode) เป็น 3 แต่ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขรายการข้อมูลในตารางที่ 
3.12  ในรีเลชั่น MAJOR รายการที่  3  ซึ่งมีค่าของ majorCode  เป็น  3  นั้น  ด้วยคุณสมบัติของการ
ลบหรือแก้ไขข้อมูลแบบมีข้อจ ากัด  จะท าให้ไม่สามารถลบหรือแก้ไขรายการข้อมูลดังกล่าวได้  ทั้งนี้
เนื่องจากมีรีเลชั่น  STUDENT  รายการสุดท้ายที่มีค่าของคีย์นอก (majorCode)  เป็น  3 

          2. การลบหรือแก้ไขข้อมูลแบบต่อเรียง (Cascade)  การลบหรือแก้ไขข้อมูลจะท าแบบเป็น
ลูกโซ่  คือหากมีการแก้ไขหรือลบข้อมูลของคีย์หลักในรีเลชั่นหนึ่ง  ระบบจะท าการลบหรือแก้ไขข้อมูล
ของคีย์นอกในอีกรีเลชั่นหนึ่งที่อ้างอิงข้อมูลของคีย์หลักท่ีถูกลบหรือแก้ไขให้ด้วย 

 

ตัวอย่างที่ 3.2  ให้ลบรายการข้อมูลในรีเลชั่น MAJOR  รายการที่มี majorCode เท่ากับ  3  โดยใช้
การลบข้อมูลแบบต่อเรียง 
 

ตารางท่ี 3.13  ตัวอย่างการลบรายการข้อมูลแบบต่อเรียง 
  STUDENT                                                  MAJOR 

 

 

 

 

 

 

รีเลชั่น STUDENT  มี stdID เป็นคีย์หลัก  และมี  majorCode  เป็นคีย์นอก  ส่วนรีเลชั่น  

MAJOR  มี majorCode เป็นคีย์หลัก  เมื่อต้องการลบหรือแก้ไขรายการข้อมูลในรีเลชั่น  MAJOR 

รายการที่  3  ซึ่งมีค่าของ  majorCode  เป็น  3  นั้น  ด้วยคุณสมบัติของการลบหรือแก้ไขข้อมูลแบบ
ต่อเรียง  จะสามารถลบหรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้โดยที่รายการข้อมูลในรีเลชั่น  STUDENT  รายการ
สุดท้ายที่มีค่าของคีย์นอก (majorCode) เป็น  3  นั้นจะต้องถูกลบไปด้วยหรือถูกเปลี่ยนตามค่าของคีย์
หลักท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป 

2. การลบหรือแก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นค่าว่าง (Nullify)  การลบหรือแก้ไขข้อมูลจะท าได้ก็ต่อเมื่อ 

stdID stdName majorCode 

53024910 นายพิทักษ์  1 

57020902 นายภาษิต  2 

57021510 น.ส.พรใจ  3 

majorCode majorName 

1 คอมพิวเตอร์ 
2 คณิตศาสตร์ 
3 สถิติ 
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มีการเปลี่ยนค่าของคีย์นอกที่ถูกอ้างอิงของรีเลชั่นใดๆ  ให้เป็นค่าว่างหรือ  Null เสียก่อน  จึงจะ
สามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลที่เป็นคีย์หลักได้ 
 

ตัวอย่างที่  3.3   ให้ลบรายการข้อมูลรีเลชั่น  MAJOR  รายการที่มี  majorCode  เท่ากับ  3  โดยใช้
การลบข้อมูลโดยเปลี่ยนเป็นค่าว่าง 
 

ตารางท่ี 3.14 ตัวอย่างการลบรายการข้อมูลโดยเปลี่ยนเป็นค่าว่าง   
  STUDENT                                                         MAJOR 

 

 

 

 

 

 

จากรีเลชั่น STUDENT และ MAJOR ที่ก าหนดนั้น จะเห็นว่ารีเลชั่น STUDENT มี stdID เป็น
คีย์หลัก และมี majorCode เป็นคีย์นอก ส่วนรีเลชั่น MAJOR มี majorCode เป็นคีย์หลัก ถ้าเรา
ต้องการลบหรือแก้ไขรายการข้อมูลในรีเลชั่น MAJOR รายการที่ 3 ซึ่งมีค่าของ majorCode เป็น 3 นั้น 
ด้วยคุณสมบัติของการลบหรือแก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นค่าว่าง ก่อนที่เราจะลบหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้นั้น 
เราต้องเปลี่ยนข้อมูลรายการสุดท้ายในรีเลชั่น STUDENT โดยเปลี่ยนให้ค่าของคีย์นอก (majorCode) 
จาก 3 ให้มีค่าเป็น NULL ก่อน จากนั้นเราจึงจะสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงค่าของคีย์หลักในรีเลชั่น 
STUDENT ได้ 

4. การลบหรือแก้ไขข้อมูลแบบใช้ค่าโดยปริยาย (Default Value) การลบหรือแก้ไขข้อมูลของ
คีย์หลักสามารถท าได้ โดยถ้าหากมีคีย์นอกที่อ้างอิงถึงคีย์หลักที่ถูกลบหรือแก้ไข ก็จะท าการปรับค่าของ
คีย์นอกนั้นเป็นค่าปริยาย (Default Value) ที่ถูกก าหนดขึ้น 

3.5 พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational Algebra) 

      การด าเนินการ (Operation) พ้ืนฐานที่ใช้ในการค้นคืน (Retrieve) ข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์หรือรีเลชั่น ตลอดจนการสร้างรีเลชั่นใหม่จากรีเลชั่นเดิมที่มีอยู่ การด าเนินการดังกล่าวสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

stdID stdName majorCode 

53024910 นายพิทักษ์  1 

57020902 นายภาษิต  2 

57021510 น.ส.พรใจ  3 NULL 

majorCode majorName 

1 คอมพิวเตอร์ 
2 คณิตศาสตร์ 
3 สถิติ 
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รูปที่ 3.1 relations algebra 

ที่มา: http://www.mathcs.emory.edu/ 

3.5.1 Unary Operation 

เป็นการด าเนินการบนรีเลชั่นเดียว ได้แก่ การด าเนินการ Selection และ Projection 

ได้แก่  
Selection การด าเนินการ Selection เป็นการเลือกรายการข้อมูลหรือทัพเพิล หรือแถว 

ตามเงือ่นไขที่ระบุในเพรดิเคต (Predicate) จากรีเลชั่น R ที่ก าหนด 

 𝜎 predicate (R) 
 

ตัวอย่างท่ี 3.4 จากรีเลชั่น STUDENT ให้แสดงรายการข้อมูลของนักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 18 

วิธีท า 

 

ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรีเลชั่น STUDENT_RESULT 

 

𝜎stdAge > 18(STUDENT) 

Set Union 

Relational Algebra 

Set Operations 
Relational database 

Specific Operation 
Set Functions 

Selection Sum 

Avg 

Count 

Any 

Max 

Min 
 

Set Difference 

Set Intersection 

Cartesian Product 

Projection 

Join 

Set Division 
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ตารางท่ี 3.15  ผลลัพธ์จากการด าเนินการ Selection  

STUDENT    

stdID stdName stdAge 

53024910 นายพิทักษ์  23 

57024902 นายอนุพงศ์  19 

57024918 น.ส.จินตนา  18 

STUDENT_RESULT 

stdID stdName steAge 

53024910 นายพิทักษ์  23 

57024902 นายอนุพงศ์  19 

 

 Projection การด าเนินการ Projection เป็นการโปรเจ็กต์ (Project) แอตตริบิวต์ หรือ
คอลัมน์ที่ระบุ a1, a2, …, anจากรีเลชั่น R ที่ก าหนด 

  ∏a1,a2,…,an(R) 

ตัวอย่างท่ี 3.5 จากรีเลชั่น STUDENT ให้แสดงรหัสและชื่อนักศึกษา 

วิธีท า 

  ∏stdID, stdName(STUDENT) 

   ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรีเลชั่น STUDENT_RESULT 

STUDENT      STUDENT_RESULT 

stdID stdName stdAge  stdID stdName 

53024910 นายพิทักษ์  23  53024910 นายพิทักษ์  
57024902 นายอนุพงศ์  19  57024902 นายอนุพงศ์  
57024918 น.ส.จินตนา  18  57024918 น.ส.จินตนา  
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3.5.2 Set Operation 

เป็นการด าเนินการกับรีเลชั่นตั้งแต่สองรีเลชั่นขึ้นไป โดยใช้ตัวด าเนินการ (Operator) ต่อไปนี้ 

 Union การด าเนินการยูเนียนเป็นการสร้างรีเลชั่นใหม่ที่บรรจุรายการข้อมูลทั้งหมดของรีเลชั่น 
R หรือรีเลชั่น S หรือทั้ง R และ S กรณีที่มีรายการข้อมูลที่ซ้ ากันให้ตัดทิ้ง โดยที่ R และ S ต้องเป็น 

Union-compatible กล่าวคือ ต้องมีแอนตริบิวต์ที่เหมือนกัน 

 

 

ตัวอย่างที่ 3.6 ให้แสดงข้อมูลนักศึกษาท่ีอยู่ในรีเลชั่น STUDENT_TENNIS หรือ 
STUDENT_SWIMMING 

วิธีท า 
 STUDENT_TENNIS   U   STUDENT_SWIMMING 

 ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรีเลชั่น STUDENT_RESULT 

STUDENT_TENNIS                         STUDENT_SWIMMING      

  

 

 

 

STUDENT_RESULT 

stdID stdName 

53024910 นายพิทักษ์  
57024902 นายอนุพงศ์  
57024918 น.ส.จินตนา  
57020902 นายภาษิต  

 

 

R ∪S 

stdID stdName 

53024910 นายพิทักษ์  
57024902 นายอนุพงศ์  
57024918 น.ส.จินตนา  
  

stdID stdName 

53024910 นายพิทักษ์  
57024902 นายอนุพงศ์  
57024918 น.ส.จินตนา  
57020902 นายภาษิต  
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Intersection การด าเนินการ Intersection เป็นการสร้างรีเลชั่นใหม่ที่บรรจุรายการข้อมูล
ทั้งหมดของรีเลชั่น R และรีเลชั่น S โดยที่ R และ S ต้องเป็น Union-compatible 

 

 

ตั วอย่ างที่  3.7 ให้ แสดงรายการข้ อมู ลนั กศึ กษ าที่ อ ยู่ ใน รี เล ชั่ น  STUDENT_TENNIS และ 
STUDENT_SWIMMING 

  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีท า 
  STUDENT_TENNIS ∩ STUDENT_SWIMMING 

  ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรีเลชั่น STUDENT_RESULT 
 

  STUDENT_RESULT 

 

 

 

Set Difference การด าเนินการ Difference เป็นการสร้างรีเลชั่นใหม่ที่บรรจุรายการข้อมูลที่
อยู่ในรีเลชั่น R แต่ไม่อยู่ในรีเลชั่น S โดยที่ R และ S ต้องเป็น Union-compatible 

     

 

 

R∩S 

stdID stdName 

53024910 นายพิทักษ์  
57024902 นายอนุพงศ์  
57024918 น.ส.จินตนา  

stdID stdName 

53024910 นายพิทักษ์  
57020902 นายภาษิต  

stdID stdName 

53024910 นายพิทักษ์  

R-S 
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ตัวอย่างที่ 3.8 ให้แสดงรายการข้อมูลนักศึกษาที่อยู่ในรีเลชั่น STUDENT_TENNIS แต่ไม่อยู่ในรีเลชั่น 
STUDENT_SWIMMING 

วิธีท า 

 STUDENT_TENNIS – STUDENT_SWIMMING 

 ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรีเลชั่น STUDENT_RESULT 

 

STUDENT_TENNIS                      STUDENT_SWIMMING   

 

 

 

STUDENT_RESULT 

stdID stdName 

53024910 นายพิทักษ์  
57020902 นายภาษิต  

 

Cartesian Product การด าเนินการ Cartesian Product เป็นการสร้างรีเลชั่นใหม่ที่น า
รายการข้อมูลที่อยู่ในรีเลชั่น R และรีเลชั่น S มาต่อกัน 

 

ตัวอย่างที่ 3.9 ก าหนดรีเลชั่น STUDENT และ MAJOR ให้แสดงรีเลชั่นที่แป็นผลลัพธ์จากการท า 
Cartesian Product บนรีเลชั่นทั้งสองนี้ 

วิธีท า 

 STUDENT x MAJOR 

 ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรีเลชั่น STUDENT_MAJOR 

 

stdID stdName 

53024910 นายพิทักษ์  
57024902 นายอนุพงศ์  
57024918 น.ส.จินตนา  

stdID stdName 

57024902 นายอนุพงศ์  
57024918 น.ส.จินตนา  

R x S 
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 STUDENT                           

  MAJOR  

 

 

 

 

STUDENT_MAJOR 

stdName 

นายพิทักษ์  
นายอนุพงศ์ 
นายภาษิต 
 

 3.5.3  Join Operation 

 เป็นการด าเนินการที่ท าการเชื่อมต่อ (Join) รีเลชั่นเข้าด้วยกัน เพ่ือเป็นการรวบรวม 

รายการข้อมูลใน 2 รีเลชั่นขึ้นไปเข้าด้วยกัน และเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในรีเลชั่นใหม่ในการเชื่อมรีเลชั่นนั้น 
อาจจะใช้ตัวด าเนินการต่อไป 

 Theta Join การด าเนนิการ Theta Join เป็นการสร้างรีเลชั่นใหม่ด้วยการเชื่อมรีเลชั่น 
R และรีเลชั่น S โดยมีเงือ่นไขตามเพรดิเคต F เมื่อเงือนไขอาจจะเป็น <, <=, >, >=, =,  

 

      

ตัวอย่างที่ 3.10 ก าหนดรีเลชั่น STUDENT และ LECTURER ให้แสดงข้อมูลของนักศึกษาและอาจารย์
ที่อยู่คนละจังหวัดกัน 

วิธีท า 

  STUDENT⊳⊲stdAddr ~ = lectAddr LECTURER 

 

 

majorName 

คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ 

stdName majorName 

นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 
นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 
นายภาษิต คณิตศาสตร์ 
  

R⊳⊲F S 
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STUDENT     LECTURER 

stdID stdName stdAddr  lectID lectName lectAddr 

53024910 นายพิทักษ์  หนองคาย  CE101 อ.ไพศาล กรุงเทพฯ 

57024902 นายอนุพงศ์  สุรินทร์  CE102 อ.มานะ สุรินทร์ 

57024918 น.ส.จินตนา  หนองบัวล าภู  CE103 อ.คณิศร หนองคาย 

 

stdID stdName stdAddr lectID lectName lectAddr 

53024910 นายพิทักษ์  หนองคาย CE102 อ.มานะ สุรินทร์ 

53024910 นายพิทักษ์  หนองคาย CE103 อ.คณิศร หนองคาย 

57024902 นายอนุพงศ์  สุรินทร์ CE101 อ.ไพศาล กรุงเทพฯ 

57024902 นายอนุพงศ์  สุรินทร์ CE103 อ.คณิศร หนองคาย 

57024918 น.ส.จินตนา  หนองบัวล าภู CE101 อ.ไพศาล กรุงเทพฯ 

57024918 น.ส.จินตนา  หนองบัวล าภู CE103 อ.คณิศร หนองคาย 

 

 Equi Join การด าเนินการ Equi Join เป็นการสร้างรีเลชั่นใหม่ด้วยการเชื่อมต่อรีเลชั่น 
R และรีเลชั่น S โดยมีเงือ่นไขตมเพรดิเคต F เป็นเท่ากับ (=) 

R⊳⊲F S 

 

ตัวอย่างที่ 3.11 จากรีเลชั่น STUDENT และ LECTURER ที่ก าหนดในตัวอย่างที่ 3.10 ให้แสดงข้อมูล
ของนักศึกษาและอาจารย์ที่อยู่จังหวัดเดียวกัน 

วิธีท า 

STUDENT⊳⊲stdAddr = lectAddr LECTURER 
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Natural Join เป็นการด าเนินการเช่นเดียวกับ Equi Join แต่รีเลชั่นที่เป็นผลลัพธ์ในรีเลชั่น Natural 

Join นั้น จะไม่แสดงแอตตรีบิวต์ที่ซ้ ากัน 

R ⊳⊲S 

 

ตัวอย่างที่ 3.12 จากรีเลชั่น STUDENT และ LECTURER ที่ก าหนดในตัวอย่างที่ 3.10 ให้แสดง
ข้อมูลของนักศึกษาและอาจารย์ที่อยู่จังหวัดเดียวกัน 

วิธีท า 

  STUDENT ⊳⊲ LECTURER 

stdID stdName Addr lectID lectName 

53024910 นายพิทักษ์  หนองคาย CE103 อ.คณิศร 

57024902 นายอนุพงศ์  สุรินทร์ CE102 อ.มานะ 

 

 3.5.4  Division Operation 

 จะมีการสร้างรีเลชั่นใหม่ โดยมีแอตตรีบิวต์ที่ได้จะเป็นแอตตริบิวต์ที่อยู่ใน R แต่ไม่อยู่ใน S 

ส่วนทัพเพิลที่ได้นั้น จะต้องเปรียบเทียบกับทัพเพิลของ R และ S ให้มีค่าในแอตตริบิวต์ที่เหมือนกัน 
แล้วค่าในแอตตริบิวต์อ่ืน (ท่ีอยู่ใน R แต่ไม่อยู่ใน S) ของ R จะต้องเหมือนกัน จึงน าค่าที่ได้นั้นไปใส่
ในรีเลชั่นใหม่ 

R ÷ S 

stdID stdName stdAddr lectID lectName lectAddr 

53024910 นายพิทักษ์  หนองคาย CE103 อ.คณิศร หนองคาย 

57024902 นายอนุพงศ์  สุรินทร์ CE102 อ.มานะ สุรินทร์ 
57024918 น.ส.จินตนา  หนองบัวล าภู CE102 อ.มานะ สุรินทร์ 
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ตัวอย่างที่ 3.13 จากรีเลชั่น STD_SUBJ และ SUBJ ที่ก าหนด ให้แสดงรายการข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จาก 
STD_SUBJ ÷ SUBJ 

STD_SUBJ   SUBJ          STD 

 

STD_SUBJ ÷ 

SUBJ 

 

 

 

 

 

 

STD_SUBJ ÷ SUBJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stdID subjCode 

53024910 4127321 

53024910 4127322 

53024910 4127323 

53024910 4127351 

57024902 4127322 

57024902 4127323 

57024902 4127327 

57024918 4127324 

57020902 4127321 

57020902 4127322 

57020902 4127324 

subjCode 

4127322 

4127323 

stdID 

53024910 

57024902 

subjCode 

4127321 

4127322 

4127324 

stdID 

57020902 
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สรุป 

 แบบจ าลองข้อมูลที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายในการท า
ความเข้าใจ และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคลต่าง ๆ ของระบบแบบจ าลองข้อมูลประกอบด้วย
ส่วนโครงสร้าง ส่วนจัดการ และกฎความคงสภาพ 

 แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นแบบจ าลองข้อมูลที่น าเสนอข้อมูลในรูปความสัมพันธ์ โดยมี
โครงสร้างเป็นตาราง 2 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ การเรียกใช้ข้อมูลที่อยู่ในรีเลชั่นท าได้
ด้วยการก าหนดคีย์ เพ่ือระบุหรือก าหนดข้อมูลที่อยู่ในรีเลชั่น ตลอดจนใช้คีย์เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง
รีเลชั่น และมีกฎความคงสภาพเพ่ือควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล 

 พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ เป็นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่ถูกน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินการ
ต่างๆ กับข้อมูลในฐานข้อมูล ท าให้สามารถค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือรีเลชั่น ตลอดจน
สร้างรีเลชั่นใหม่จากรีเลชั่นเดิมที่มีอยู่ 
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แบบฝึกหัด 

 

พิจารณาความสัมพันธ์และค่าของคีย์ (Key) ที่ก าหนดนนข้อ1.1-1.4 

PATIENT(PatientID, Surname, FirstName) 
ADMISSION(PatientID, AdmitDate, DischargeDate, WardCode) 
DOCTOR(DoctorID, Surname, FirstName, WordCode) 
WARD(WardCode, WardName, DoctorID) 
หมายเหตุ 
PATIENT เก็บรายละเอียดของผู้ป่วย ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้ป่วย ชื่อ-สกุลผู้ป่วย 

ADMISSION เก็บรายละเอียดการเข้านอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย ได้แก่ เลขประจ าตัวผู้ป่วย วันที่เข้า
โรงพยาบาล วันที่ออกจากโรงพยาบาล หอท่ีผู้ป่วยเข้านอน 

DOCTOR เก็บรายละเอียดของแพทย์ ได้แก่ เลขประจ าตัวแพทย์ ชื่อ-สกุล แพทย์ หอผู้ป่วยที่แพทย์
รับผิดชอบ 

WARD เก็บรายละเอียดของหอผู้ป่วย ได้แก่ รหัสหอผู้ป่วย ชื่ออาคาร และแพทย์ประจ าหอผู้ป่วย 

1.1 ซูเปอร์คีย์ (Super Key) ของ PATIENT 

Patient ID Surname First Name 

14199001 Taylor Swift 

14199002 Selena Gomez 

14199003 Justin Bieber 

 

1.2 คีย์คู่แข่ง (Candidate Key) ของ WARD 

WardCode WardName DoctorID 

14199001 SCB1 A1 

14199002 SCB2 B2 

14199003 SCB3 C3 
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1.3 คีย์หลัก (Primary Key) ของ ADMISSION และ DOCTOR 

ADMISSION                                                         DOCTOR 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 คีย์นอก (Foreign Key) ของ PATIENT, ADMISSION และ DOCTOR 

 

 

 

 

 

 

2. จากความสัมพันธ์ SUPPLIER, PART, JOB และSPJ ให้แสดงRelational Algebra ในข้อที่ 2.1-2.2 

SUPPLIER  (SNumber, SName, Status, City) 
PART  (PNumber, PName, Color, Weight, City) 
 JOB  (JNumber, JName, City) 
 SPJ  (SNumber, PNumber, JNumber, Quabtity) 
   2.1 หมายเลขสินค้า (Part Numbers) ที่ขายโดยผู้ขาย (Supplier) หมายเลข 23 

   2.2 ผู้ขาย (Supplier) ที่อยู่ในเชียงใหม่ที่ขายสินค้า (Part) ให้แก่รายการสั่งซื้อ (job Number) ที่ 65 

 

 

3. ก าหนดความสัมพันธ์ A และ B ให้แสดงรีเลชั่นที่เป็นผลลัพธ์ จากการด าเนินการ 

A                                           B       

X Y Z  X Y Z 

1 A Red  1 A Brown 

2 B Pink  1 A Red 

3 C Blue  4 D Black 

 

PatienID AdmitDate DischaegeDate WardCode 

14199001 9/01/2537 15/01/2537 Q1 

14199002 8/01/2537 17/01/2537 Q2 

14199003 10/01/2537 19/01/2537 Q3 

DoctorID Surname FirstName WardCode 

14199001 Taylor Swift T1 

14199002 Selena Gomez T2 

14199003 Justin Bieber T3 
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3.1 ให้หา A υ B 

X Y Z 

1 A Red 

1 A Brown 

2 B Pink 

3 C Blue 

4 D Black 

  

3.2 ให้หา  A ∩ B 

X Y Z 

1 A Red 

 

3.3 A – B 

X Y Z 

2 B Pink 

3 C Blue 

 

 

4. ก าหนดความสัมพันธ์ R และ S ให้แสดงรีเลชั่นที่เป็นผลลัพธ์จากการด าเนินการR ÷S 

  R    S 

A B C D 

1 2 3 4 

2 4 6 8 

1 3 5 7 

2 4 3 4 

1 2 5 6 

2 4 5 6 

1 3 8 9 

 

 

 

A B 

1 2 

2 4 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
 

รายวิชา  การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 
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หัวข้อเนื้อหา 

 

 4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 

4.2 แนวคิดพ้ืนฐานอีอาร์ไดอะแกรม   
4.3 การสร้างไดอะแกรมอีอาร์ 
4.4 แบบจ าลองอีอีอาร์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศได้ 
2. บอกขั้นตอนการพัฒนาระบบได้ 
3. บอกวิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลได้ 
5. อธิบายสถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้หลายคนได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ถาม-ตอบ ในระหว่างเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
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การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทท่ี 4 

การออกแบบฐานข้อมลู 

 

 

 ในบทนี้จะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้
แบบจ าลองอีอาร์ที่ถูกใช้ในการน าเสนอฐานข้อมูลเชิงแนวคิด แบบจ าลองอีอาร์นี้สามารถแสดงให้เห็นใน
รูปเชิงกราฟิกโดยใช้ไดอะแกรมอีอาร์ ที่มีการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ท าให้ง่ายในการสื่อสารและท าความ
เข้าใจ การสร้างไดอะแกรมอีอาร์ โดยใช้สัญลักษณ์  Chen’s Model Crow’s Foot Model การ
ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองอีอีอาร์ ส าหรับน าเสนอฐานข้อมูลเชิงแนวคิดของระบบงานที่ไม่
ซับซ้อนมากนัก 

 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

 การก าหนดโครงร่างของฐานข้อมูลนั้น จะต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอโครงร่างฐานข้อมูลโดยอาศัยแบบจ าลองข้อมูล  โดยหากเป็น
ฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์แบบจ าลองที่นิยมใช้น าเสนอคืออีอาร์โมเดล แต่หากเป็นฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
สามารถใช้แบบจ าลองเชิงวัตถุเช่น Class diagram น าเสนอได้ขึ้นอยู่กับชนิดของฐานข้อมูลที่เลือกใช้ 
การออกแบบฐานข้อมูลเป็นการก าหนดโครงร่างของฐานข้อมูลก่อนที่จะน าไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลที่
จัดเก็บอยู่จริงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประเด็นส าคัญในการออกแบบฐานข้อมูล มีดังนี ้
 

 4.1.1 วัตถุประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล  
 1) เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งานทั้งด้านฮาร์ดแวร์ที่ ใช้ติดตั้งระบบฐานข้อมูล และ
ซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลจะต้องก าหนดส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการใช้งานที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 2) เพ่ือความบูรณภาพของข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องมาก
ที่สุดเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูล 

 3) เพ่ือก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลบางอย่างซึ่งเป็นความลับจึงต้องก าหนดสิทธิ์
ให้กับผู้ใช้แต่ละคนมีสิทธิ์เรียกดูและเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน  
 4) เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการก าหนดวิธีการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการบุกรุกหรือระบบล้มเหลว 



การออกแบบฐานข้อมูล :80  

 5) เพ่ือสร้างฐานข้อมูลให้มีอยู่จริง การออกแบบฐานข้อมูลเป็นการก าหนดโครงร่างของ
ฐานข้อมูลก่อนไปก าหนดโครงสร้างทางกายภาพที่จะใช้จัดเก็บข้อมูลจริงและจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

 6) เพ่ือความยืดหยุ่น ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลในลักษณะใดก็ได้ หรือสามารถเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลได้ตามต้องการ 
 

 4.1.2 เครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล 

  การออกแบบฐานข้อมูลนิยมใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ เนื่องจากช่วยให้การท างาน
สะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากซอฟต์แวร์บางโปรแกรมสามารถช่วยให้ออกแบบและตรวจสอบความ
ถูกต้องได้อย่างอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูลควรมีลักษณะดังนี้ 

1) ช่วยให้นักออกแบบฐานข้อมูลสามารถน าเสนอความต้องการของผู้ใช้ได้ 
2) แสดงให้เห็นถึงการไหลของข้อมูลในองค์กรได้ 
3) สามารถจ าลองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ได้ 
4) สนับสนุนการท างานทุกขั้นตอนตลอดช่วงชีวิตของฐานข้อมูลได้ 
5) สร้างค าสั่งนิยมข้อมูลได้ 
6) สร้างรายงานหรือเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จะให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นต่อการ

ออกแบบได้  
ข้อดีของการใช้เครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล หากจ าเป็นต้องมีการเขียนโค้ดค าสั่ง 

บางส่วน ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบสามารถช่วยสร้างโค้ดได้ โอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยลงท า
ให้การท างานมีคุณภาพมากขึ้น แต่ข้อเสียของการใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบคือราคาค่อนข้างแพง 
และผู้ออกแบบต้องได้รับการฝึกการใช้งาน ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการออกแบบได้แก่ 
Oracle Dessigner, CASE Studio, DBDdesigner4, Power Designer เป็นต้น 

 

 

4.2 แนวคิดพื้นฐานอีอาร์ไดอะแกรม  (Basic Concepts) 
 ไดอะแกรมอีอาร์ เป็นแผนภาพที่แสดงรายละเอียดและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบ 
โดยน ารูปภาพหรือแผนภาพเข้ามาช่วยในการน าเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบ ที่ช่วยให้ง่ายในการ
ท าความเข้าใจ และช่วยในการสื่อสารของบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของระบบ เช่น นัก
ออกแบบฐานข้อมูล ผู้ใช้งานโปรแกรมเมอร์ ท าให้ระบบฐานข้อมูลที่ได้นั้นมีความถูกต้องและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ ไดอะแกรมอีอาร์มีขั้นตอนการเขียนไดอะแกรมอีอาร์ ดังนี้ 

1. สร้างเอนทิตี้ขึ้นมาจากความต้องการของผู้ใช้ 
2. พิจารณาคุณสมบัติของแต่ละเอนทิตี้ 
3. ก าหนดคีย์ของแต่ละเอนทิตี้ 
4. สร้างความสัมพันธ์ของแต่ละเอนทิตี้ 
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ไดอะแกรมอีอาร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ คือ   
 

4.2.1 เอนทิตี้ (Entity) 

 เอนทิตี้ หมายถึง สิ่งที่สนใจ ซึ่งอาจจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ ฯลฯ โดยที่เอนทิตี้
เหล่านี้มีคุณสมบัติร่วมกัน เช่น เอนทิตี้นักศึกษา (STUDENT) เอนทิตี้อาจารย์ (LECTURER) เอนทิตี้
ห้องเรียน (ROOM) ฯลฯ เอนทิตี้แบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้ 

1. Strong Entity หมายถงึ เอนทิตี้ท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยตนเองโดยไม่ข้ึนกับเอนทิตี้ใดๆ 

2. Weak Entity หมายถึง เอนทิตี้ที่การเกิดหรือการคงอยู่ (Exist) ขึ้นกับเอนทิตี้อ่ืนๆ 

ตัวอย่าง เช่น เอนทิตี้ นักศึกษาเป็น Strong Entity เอนทิตี้ ผู้ปกครองเป็น Weak Entity 

จากตัวอย่างข้างต้น ก าหนดให้เอนทิตี้ผู้ปกครองเป็น Weak Entity ของเอนทิตี้นักศึกษา 
เนื่องจากในระบบงานทะเบียนนั้น จะให้ความสนใจกับเอนทิตี้ผู้ปกครองก็ต่อเมื่อในระบบมีเอนทิตี้
นักศึกษา เมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบไม่มีเอนทิตี้นักศึกษาแล้ว เอนทิตี้ผู้ปกครองไม่จ าเป็นต้องมีอยู่ในระบบอีก
ต่อไป จึงกล่าวได้ว่า การคงอยู่หรือการมีอยู่ของเอนทิตี้ผู้ปกครองขึ้นอยู่กับเอนทิตี้นักศึกษาท าให้ก าหนด
ได้ว่าเอนทิตี้ผู้ปกครองเป็น Weak Entity ส่วนเอนทิตี้นักศึกษาเป็น Strong Entity เนื่องจากว่าการคง
อยู่ของเอนทิตี้นี้ไม่ได้ขึ้นกับเอนทิตี้ใดๆในระบบ 

 

 4.2.2 แอตตริบิวต์ (Attribute) 

 แอตตริบิวต์ หมายถึง คุณสมบัติของเอนทิตี้ หรือคุณลักษณะที่ใช้อธิบายเอนทิตี้นั้น ๆ เช่น 

เอนทิตี้ STUDENT มีแอตตริบิวต์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา (stdID)  ชื่อ (stdName)  ที่อยู่ (stdAddr)  
หมายเลขโทรศัพท์ (stdTel)  วัน-เดือน-ปีเกิด (stdDOB) และอายุ (stdAge ) เอนทิตี้ SUBJECT มี
แอตตริบิวต์รหัสรายวิชา  (subjCode) ชื่อวิชา (subjName) และจ านวนหน่วยกิต (subjCredit) 
แอตตริบิวต์แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี ้

1) Simple Attribute หมายถึง แอตตริบิวต์ที่มีค่าเดียว (Single Com-ponent) กล่าวว่า 
ไมส่ามารถแบ่งเป็นแอตตริบิ้วต์ย่อยได้อีก เช่น แอตตริบิวต์ stdID ของเอนทิตี้ STUDENT เป็นแอตตริ
บิวต์ที่มีค่าเดียวไม่สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกแล้ว 

2) Composite Attribute หมายถึง แอตตริบิวต์ที่ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ย่อย เช่น 
แอตตริบิวต์ stdName ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ย่อย firstName และ lastName 

3)  Single Value Attribute หมายถึง แอตตริบิวต์ที่บรรจุค่าเพียงค่าเดียว เช่น นักศึกษา
แตล่ะคนจะมีรหัสนักศึกษาได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่า แอตตริบิวต์ stdID ของเอนทิตี้ 
STUDENT นั้นเป็น Single Value Attribute 

4) Multivalue Attributeหมายถึง แอตตริบิวต์ที่มีค่าได้หลายค่า เช่น นักศึกษาแต่ละคน
จะมีหมายเลขโทรศัพท์ได้มากกว่า 1 หมายเลข ดังนั้นแอตตริบิวต์ stdTel ของเอนทิตี้ STUDENT นั้น
เป็น Multivalue Attribute 
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5) Derived Attributeหมายถึง แอตตริบิวต์ที่มีค่าแปรเปลี่ยนไปตามค่าของแอตตริบิวต์อ่ืน  
เช่น ค่าของแอตตริบิวต์ stdAge ขึ้นกับแอตตริบิวต์ stdDOB ดังนั้นแอตตริบิวต์ stdAge จึงเป็น 
Derived Attribute 

 

4.2.3 ความสัมพันธ์ (Relationship) 
ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ กล่าวคือ แต่ละรายการข้อมูล (Entity 

Instance) ของเอนทิตี้หนึ่ง มีความสัมพันธ์กับรายการข้อมูลของเอนทิตี้อ่ืนๆ 

เอนทิตี้ STUDENT มีความสัมพันธ์ลงทะเบียน (Register) กับเอนทิตี้  COURSE  ดังแสดง
ในรูปที่ 4.1 ซึ่งจะเห็นว่า นายพิทักษ์ลงทะเบียนวิชาระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ นายอนุพงศ์
ลงทะเบียนวิชาระบบฐานข้อมูล และนางสาวจินตนาสวยลงทะเบียนวิชาระบบฐานข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 เอนทิตี้ STUDENT มีความสัมพันธ์ลงทะเบียน (Register) กับเอนทิตี้ COURSE 

 

 

4.3 การสร้างไดอะแกรมอีอาร์ (Entity Relationship Diagram Constructs) 
 ไดอะแกรมอีอาร์ (ERD) ประกอบไปด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 โครงสร้างคือ เอนทิตี้ แอตตริบิวต์ 
และความสัมพันธ์ ในการสร้างไดอะแกรมอีอาร์นั้น ก่อนอ่ืนต้องเลือกสัญลักษณ์ที่จะใช้ในการสร้าง
ไดอะแกรมอีอาร์ ซึ่งมีผู้พัฒนาไว้เป็นจ านวนมาก สัญลักษณ์ที่พบกันโดยทั่วไปคือ สัญลักษณ์ของ Chen 

(Chen’s Model) และสัญลักษณ์ของ Crow’s Foot Model ในบทนี้จะได้แสดงสัญลักษณ์พ้ืนฐานของ 
Chen’s Model และ Crow’s Foot Model ส่วนในหัวข้อต่อ ๆ ไปที่มีการสร้างไดอะแกรมอีอาร์นั้น 
จะเป็นการสร้างไดอะแกรมอีอาร์ที่ใช้สัญลักษณ์ของ Crow’s Foot' 
 

4.3.1 Basic Symbols : Chen’s Model 
ไดอะแกรมอีอาร์ที่ใช้สัญลักษณ์ของ Chen ประกอบด้วยสัญลักษณ์พ้ืนฐานดังนี้ 
1) รูปสี่เหลี่ยม (Rectangle) หมายถึง เอนทิตี้ 
2) รูปวงรี (Ellipse) หมายถึง แอตตริบิวต์ 

                       STUDENT      COURSE 

 

 

 

 

53024910  นายพิทักษ์ 
57004902 นายอนุพงศ์ 
57024918 น.ส.จินตนา 

4127322 ระบบฐานขอ้มูล 

4127312 ระบบปฏิบติัการ 
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3) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Diamond) หมายถึง ความสัมพันธ์ 
4) เส้นตรง (Line) ลากเชื่อมระหว่างเอนทิตี้และแอตตริบิวต์ เพ่ือแสดงว่า แอตตริบิวต์เป็น

ของเอนทิตี้นั้นๆ และลากเส้นตรงระหว่างเอนทิตี้และความสัมพันธ์ 
5) ขีดเส้นใต้ (Underline) แอตตริบิวต์ที่ใช้เป็นคีย์หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างไดอะแกรมอีอาร์ของ Chen (Chen’s Model) 
 

จากรูปที่ 4.2 แสดงสัญลักษณ์พ้ืนฐานที่ Chen ใช้ในการสร้างไดอะแกรมอีอาร์ภายใน
สัญลักษณ์หรือภายในรูปต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมีตัวระบุหรือชื่อเพ่ือหมายถึงชื่อของเอนทิตี้ หรือชื่อของ
แอตตริบิวต์ หรือชื่อของความสัมพันธ์ในการตั้งชื่อ ควรเป็นชื่อที่อ่านแล้วเข้าใจ มีความหมายส าหรับงาน
นั้น ๆ มีความกระชับและต้องไม่ซ้ า (Unique) ดังรูปที่ 4.3 และ รูปที่ 4.4 แสดงตัวอย่างไดอะแกรมอี
อาร์ที่ใช้สัญลักษณ์ของ Chen 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 ไดอะแกรมอีอาร์ Multivalued Attribute 

Relationship 

Attribute 

Associative 

Derived 

Lecturer 

LectID 

LectName LectAddr 

LectMail 

Strong 

Entity

Identifying 

Relationship

Weak Entity 

Multivalued 

attribute 
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รูปที่ 4.4 ไดอะแกรมอีอาร์ Derived Attribute 

 

ไดอะแกรมอีอาร์ที่ใช้สัญลักษณ์ของ Chen ได้ถูกพัฒนาออกมาในหลายเวอร์ชั่น แต่ละเวอร์
ชั่นมีการใช้สัญลักษณ์แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย และมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างไดอะแกรมที่แตกต่างกัน
ไป แต่โดยทั่วไปแล้ว จะก าหนดให้ใช้รูปสี่เหลี่ยมแทนเอนทิตี้ รูปวงรีแทนแอนตริบิวต์ และสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูนแทนความสัมพันธ์ ส่วน Multivalued Attribute และ Derived Attribute อาจมีใช้สัญลักษณ์
ที่แตกต่างกันไป เช่น Multivalued Attribute อาจใช้วงรีที่เขียนด้วยเส้นคู่ หรือใช้เส้นตรงที่เป็นเส้นคู่
ลากเชื่อมระหว่างเอนทิตี้และ Multivalued Attribute ส่วน Derived Attribute อาจใช้วงรีที่เขียนด้วย
เส้นประหรือใช้เส้นตรงที่เป็นเส้นประลากเชื่อมระหว่างเอนทิตี้และ Derived Attribute ดังรูปที่ 4.5 

แสดงตัวอย่างไดอะแกรมอีอาร์ที่ใช้สัญลักษณ์ของ Chen ในเวอร์ชั่นอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 ไดอะแกรมอีอาร์โดยใช้สัญลักษณ์ของ Chen แบบ Multivalued Attribute 

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553). 

 

Lecturer 

LectID 

LectAddr LectAddr 

empAge 

Addr1 
Road Province 

CAR 

carNo 

modelCod carYear 

carColor 
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รูปที่ 4.6 ไดอะแกรมอีอาร์โดยใช้สัญลักษณ์ของ Chen แบบ Derived Attribute 

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553). 

 

 4.3.2 Basic Symbols : Crow’s Foot Model 
 การสร้างไดอะแกรมอีอาร์ของ Crow’s Foot นั้น ก าหนดให้ใช้รูปสี่เหลี่ยมแทนเอนทิตี้ โดย
มีชื่อของเอนทิตี้และแอตตริบิวต์ทั้งหมดของเอนทิตี้อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมนั้น และก าหนดให้ใช้เส้นตรง
ขีดค่ันระหว่างชื่อของเอนทิตี้และรายการแอตตริบิวต์ทั้งหมด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.7 สัญลักษณ์ไดอะแกรมอีอาร์ของ Crow’s Foot (Crow’s Foot Model) 
 

EMPLOYEE 

empNO 

empName 
empDOB 

empAge 

Initial 
Lname Fname 

Entity Name 

Entity Name 

Relationship Name 

เอนทิตี้ 

เอนทิตี้ และ แอตตริบิวต์ 

ความสัมพันธ์ 

attriName 1 

attriName 2 

. . . 

attriName n 
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ส าหรับแอตตริบิวต์ที่ต้องการก าหนดให้เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ให้เขียน {PK} ไว้ที่ท้าย
ชื่อของแอตตริบิวต์นั้นหรือขีดเส้นใต้แอตตริบิวต์นั้นก็ได้ กรณีเป็น Multivalued Attribute ให้ใช้วงเล็บ
ใหญ่ที่มีตัวเลขแสดงช่วงของค่าท่ีเป็นไปได้ของแอตตริบิวต์นั้น และกรณีที่เป็น Derived Attribute ให้ใช้ 
“/” ก ากับที่แอตตริบิวต์นั้นๆ ส่วน Composite Attribute นั้นก าหนดให้ใช้การเขียนเยื้องเพ่ือแสดงว่า
แอตตริบิวต์ใดประกอบไปด้วยกลุ่มแอตตริบิวต์ใด นอกจากนี้ยังก าหนดให้ลากเส้นตรงเชื่อมระหว่าง
เอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีชื่อของความสัมพันธ์อยู่บนเส้นตรงนั้นด้วย ดังรูปที่ 4.8 (ก) และ (ข) 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

รูปที่ 4.8   แสดงตัวอย่างไดอะแกรมอีอาร์ที่ใช้สัญลักษณ์ของ Crow’s Foot 
ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553) 

 

โดยรูปที่  4.8 (ก ) แสดงเอนทิ ตี้  CAR ประกอบ ไปด้ วยแอตตริบิ วต์  carLicense, 

modelCode, carYear และ carColor โด ยมี  carLicense เป็ น คี ย์ ห ลั ก  และมี  carColor เป็ น 
Multivalued Attribute ที่ก าหนดว่า รถแต่ละคันมีอย่างน้อย 1 สี และมีได้มากที่สุด 2 สี รูปที่ 4.8 (ข) 
แสดงเอนทิตี้  EMPLOYEE ที่ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์  empNo, empName, empDOB และ 
empAge โดยมี empNo เป็นคีย์หลัก และมี empAge เป็น Derived Attribute 

 

 4.3.3 ความสัมพันธ์ (Relationship) 
หลังจากที่สร้างไดอะแกรมอีอาร์ที่ระบุเอนทิตี้และแอตตริบิวต์ของเอนทิตี้เรียบร้อยแล้ว เรา

ต้องพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ และลากเส้นตรงระหว่างเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน โดยเขียนชื่อความสัมพันธ์ไว้บนเส้นตรงนั้นๆ รูปที่ 4.8 แสดงตัวอย่างไดอะแกรมอีอาร์โดยใช้

CAR 

carLicense {PK} 

modelCode 

carYear 

carColor [1. .2] 

EMPLOYEE 

    empNo {PK} 

    empName 

          Initial 

          Lname 

          Fname 

      empDOB 

      / empAge 
(ก) Multivalued Attribute 

(ข) Derived Attribute 
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สัญลักษณ์ของ Crow’s Foot จะเห็นว่าเอนทิตี้ STUDENT มีความสัมพันธ์ Register (ลงทะเบียนเรียน) 
กับเอนทิตี้ COURSE 

 

Associative Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.9 ไดอะแกรมอีอาร์ที่มีแอตตริบิวต์บนความสัมพันธ์ 
ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553). 

 

จากไดอะแกรมอีอาร์ในรูปที่  4 .9 ซึ่งเป็นไดอะแกรมอีอาร์ที่แสดงความสัมพันธ์การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษา โดยที่ เอนทิตี้นักศึกษา(STUDENT) ประกอบด้วยข้อมูล
รายละเอียดของนักศึกษา ส่วนเอนทิตี้รายวิชา (COURSE) ประกอบด้วยรายละเอียดของวิชา เมื่อ
เอนทิตี้ทั้งสองมีความสัมพันธ์ลงทะเบียน  (Register) ระหว่างกัน ท าให้จ าเป็นต้องมีภาคการศึกษา
(semReg) ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยที่ข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่สามารถเป็นแอตตริ
บิ วต์ ของ STUDENT หรือ  COURSE ดั งนั้ นแอตตริบิ วต์  semReg จึ งต้ องเป็ นแอตตริบิ วต์บน
ความสัมพันธ์ (Attribute on Relationship) ใช้เส้นประ (Dashed Line) เชื่อมระหว่างแอตตริบิวต์
ดังกล่าวและความสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.10 Associative Entity  

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553) 

STUDENT 

stdID 

stdName 

stdAddr 

COURSE 

courseNo 

courseName 

 courseDescr 

 

semReg 

Register 

STUDENT 

stdID 

stdName 

stdAddr 

COURSE 

courseNo 

courseName 

 courseDescr 

 

regSLIP 

slipNo 

semReg 

Has Has 
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โดยทั่ วไปแล้ว ความสัมพันธ์ที่ มีแอตตริบิ วต์บนความสัมพันธ์จะถูกแปลงให้ เป็น  
Associative Entity เพ่ือให้ง่ายในการแปลงไดอะแกรมอีอาร์เป็นรีเลชั่นต่อไป สังเกตว่า Associative 

Entity เป็นทั้งเอนทิตี้และความสัมพันธ์ในขณะเดียวกัน เนื่องจากมีแอตตริบิวต์เป็นของตัวเอง และเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 

Relationship Degree หมายถึง จ านวนของเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน แบ่ง
ออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ 

1. ความสัมพันธ์เอกภาพ (Unary Relationship) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 1 เอนทิตี้ 
2. ความสัมพันธ์ทวิภาค (Binary Relationship) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เอนทิตี้   
3. ความสัมพันธ์ไตรภาค (Ternary Relationship) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เอนทิตี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.11 Relationship Degree 

 

Cardinality of Relationship หมายถึง จ านวนรายการข้อมูลในแต่ละเอนทิตี้ (Entity 

Instance) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละรายการข้อมูลของเอนทิตี้อ่ืน ๆ แบ่งออกเป็น 

1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationship) 
2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship) 
3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unary Binary 

Ternary 

FEMALE 

PERSON COMPANY 

marriage 

workFor 

(ก) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

MALE 
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รูปที่ 4.12 ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบทวิภาคและการก าหนด Cardinality ของความสัมพันธ์ 
ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553) 

 

ตัวอย่างที่ 4.1 ให้เขียนไดอะแกรมอีอาร์เพ่ือแสดงว่าพนักงาน (EMPLOYEE) มีความสัมพันธ์
ควบคุมดูแล (manage) กับพนักงาน 

จะเห็นว่าในกลุ่มของพนักงานทั้งหมดนี้  จะมีพนักงานหนึ่งคนที่ถูกเลือกให้ท าหน้าที่
ควบคุมดูแลพนักงานคนอ่ืนๆ ขณะที่พนักงานทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยพนักงานหนึ่งคนที่ถูกเลือกให้ท า
หน้าที่ควบคุมดูแลพนักงาน เช่น องค์กรหนึ่งมีพนักงาน 4 คน มีนายปกครองซึ่งเป็นพนักงานขององค์กร 
ท าหน้าที่ควบคุมดูแลพนักงานทั้งหมดขององค์กร ดังนั้น EMPLOYEE จึงมีความสัมพันธ์ควบคุมดูแลกับ 
EMPLOYEE แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.13 ไดอะแกรมอีอาร์แสดงความสัมพันธ์ Manage ระหว่าง EMPLOYEE 

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553). 

EMPLOYEE  

manages 

นายสมชาย นายสมเดช นายสมศักดิ์ 

นายปกครอง 

FEMALE 

PERSON COMPANY 

PERSON ACCOUNT 

marriage 

workFor 

(ก) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

(ข) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 

owns 

(ค) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

MALE 
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ตัวอย่างที่ 4.2  ให้เขียนไดอะแกรมอีอาร์ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์นักศึกษา (STUDENT) แต่ละคนต้อง
ลงทะเบียน (Registfor) รายวิชา (COURSE) 

วิธีท า 
ในการสร้างไดอะแกรมอีอาร์นั้น จ าเป็นต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ ใน

บางครั้งอาจจ าเป็นต้องก าหนด Business Rules เพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสม 
ดังนั้นไดอะแกรมอีอาร์ที่แสดงในรูปที่ 4.13 นั้นเป็นการสร้างไดอะแกรมอีอาร์โดยมี Business Rules 

ดังต่อไปนี้ 
ในที่นี้ก าหนด Business Rule ว่า นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้มากกว่า 1 

รายวิชา และแต่ละรายวิชาอาจจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้มากกว่า 1 คน ดังนั้นเอนทิตี้ 
STUDENT จึงมีความสัมพันธ์ registerFor กับเอนทิตี้ COURSE แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.14 ตัวอย่างไดอะแกรมอีอาร์ที่แสดงความสัมพันธ์และ Cardinality ของความสัมพันธ์ 
ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553). 

 

Cardinality Constraints หมายถึ ง จ านวนรายการข้อมู ลของแต่ ละ เอนทิ ตี้ ที่ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยแสดงให้เห็นจ านวนที่น้อยที่สุดและจ านวนที่มากที่สุด เราใช้สัญลักษณ์ใน
รูปที่ 4.14 เพ่ือแสดงให้เห็น Minimum และ Maximum หมายถึง จ านวนที่มากที่สุดที่แต่ละรายการ
ข้อมูลของเอนทิตี้หนึ่งมีความสัมพันธ์กับเอนทิตี้อ่ืน และMinimum Cardinality หมายถึง จ านวนที่น้อย
ที่สุดที่แต่ละรายการข้อมูลของเอนทิตี้หนึ่งมีความสัมพันธ์กับเอนทิตี้อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.15 สัญลักษณ์ท่ีใช้แสดง Minimum และ Maximum Cardinality Constraints 

Mandatory One (min = 1 , Max 

Mandatory Many (min = 1 , Max Mandatory Many (min = 0 , Max 

Mandatory One (min = 0 , Max 

STUDENT COURSE registFor 
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ตัวอย่างที่ 4.3   ให้เขียนไดอะแกรมอีอาร์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การแต่งงาน (isMarriedTo) ระหว่าง
บุคคล (PERSON) โดยแสดงให้เห็น minimum และ maximum Cardinality Constraints 

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า แต่ละบุคคลนั้นสามารถแต่งงานกับบุคคลอ่ืนได้เพียงคนเดียว
เท่านั้น หรืออาจจะไม่แต่งงานก็ได้ ดังนั้น Maximum = 1 และ Minimum = 0 

   isMarriedTo 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.16 ไดอะแกรมอีอาร์แสดงความสัมพันธ์แต่งงานระหว่าง PERSON 

     และ Min-Max Cardinality Constraints 

 

ตัวอย่างที่ 4.4 ผู้ป่วย (PATIENT) มีความสัมพันธ์มี (Has) ประวัติผู้ป่วย (PATIENT HISTORY) ให้เขียน
ไดอะแกรมอีอาร์ พร้อมทั้งแสดง Min-Max Cardinality Constraints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.17 ไดอะแกรมอีอาร์แสดงความสัมพันธ์ Has ระหว่างผู้ป่วย-ประวัติผู้ป่วย และ  
Min - Max Cardinality Constraints 

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553). 

 

PERSON 

PATIENT PATIENT 

HISTORY 

HAS 

ผู้ป่วย    ประวัติผู้ป่วย 

11 พ.ย. 52 

นายบุญมาก   15 พ.ย. 52 

10 ต.ค. 52 

นส.สมศรี   20 พ.ย. 52 

15 ธ.ค. 52 

นส.สดใส   10 ธ.ค. 52 



การออกแบบฐานข้อมูล :92  

ในที่นี้ก าหนด Business Rule ว่า ผู้ป่วยแต่ละรายต้องมีประวัติผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งรายการ 
และประวัติผู้ป่วยนั้นต้องเป็นของผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นผู้ป่วยแต่ละรายมีประวัติผู้ป่วยอย่าง
น้อย 1 รายการ (Min = 1) และมีประวัติผู้ป่วยได้มากที่สุดมากกว่าหนึ่งรายการ (Max = n) ขณะที่
ประวัติผู้ป่วยต้องเป็นของผู้ป่วยรายเดียวเท่านั้น (Min = 1; Max = 1) 

ตัวอย่างที่ 4.5 จากตัวอย่างที่ 4.2 ให้เขียนไดอะแกรมอีอาร์ที่แสดงให้เห็น Min-Max Cardinality 

Constrain 

 

 

 

 

รูปที่ 4.18 ตัวอย่างไดอะแกรมอีอาร์ และ Min-Max Cardinality Constraints 

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553). 

 

4.3.4 เอนทิตี้หรือความสัมพันธ์ : Alternative Approaches 

 ในการสร้างไดอะแกรมอีอาร์ของงานใดๆ นั้น ในบางครั้งเราสามารถเขียนไดอะแกรมอีอาร์ที่
มีความหมายเดียวกันได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้ไดอะแกรมอีอาร์รูปแบบใดนั้นขึ้นกับ
ความชอบ (Preference) ของผู้เขียนหรือผู้สร้างไดอะแกรมอีอาร์นั้นๆ เช่นรูปที่ 4.19 เป็นไดอะแกรมที่
แสดงรายละเอียดของรายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วยรหัสประจ าวิชา (courseNo) ชื่อวิชา (courseTitle) 

และวิชาบังคับก่อน (preRequisite) โดยที่วิชาบังคับก่อนมีได้มากกว่า 1 รายวิชา โดยที่อาจจะขียน
ไดอะแกรมอีอาร์ที่แสดงวิชาบังคับก่อนให้อยู่ ในรูปของ Multivalued Attribute หรือแสดงเป็น
ความสัมพันธ์จะได้ความหมายเดียวกันดังรูป 4.19 (ข) รูปที่ 4.20 แสดงตัวอย่างไดอะแกรมอีอาร์ที่แสดง
รายละเอียดพนักงานที่มีทักษะ (Skill) ได้มากกว่า 1 ทักษะ ดังนั้นจึงสามารถเลือกแสดงทักษะของ
พนักงานในไดอะแกรมอีอาร์ให้อยู่ในรูปของ Multivalued Attribute หรือความสัมพันธ์ก็ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.19 ตัวอย่างไดอะแกรมอีอาร์แสดงรายละเอียดของรายวิชา 

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553). 

COURSE 

courseNO 

courseTitle 

prerequisite 

(ข) 
ความสัมพนัธ์

        (ก)  

prerequisits 

 

COURSE 

courseNO 

courseTitle 

COURSE STUDENT 

registFor 
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รูปที่ 4.20 ตัวอย่างไดอะแกรมอีอาร์แสดงรายละเอียดของพนักงาน 

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553) 

 

 

4.4 แบบจ าลองอีอีอาร์ (Enhanced ER Model : EERM) 

 ไดอะแกรมอีอาร์นั้นเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างแบบจ าลองอีอาร์
ส าหรับน าเสนอฐานข้อมูลเชิงแนวคิดของระบบงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ปัจจุบันระบบงานต่างๆ 
เหล่านั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและเทคโนโลยี ท าให้มีความซับซ้อนของระบบเพ่ิมมากขึ้น 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถของแบบจ าลองอีอาร์ให้เป็นแบบจ าลองอีอีอาร์ (EERM) ที่ถูก
น าเสนอด้วยไดอะแกรมอีอีอาร์ (Enhanced ER Diagram : EERD) 

 ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงการออกแบบฐานข้อมูลที่ได้แบ่งเอนทิตี้เป็นล าดับชั้น (Hierarchy) โดย
เรียกเอนทิตี้ในล าดับชั้นบนสุดว่าเอนทิตี้แบบ Supertype และเรียกเอนทิตี้ในระดับชั้นรองลงมาว่า
เอนทิตี้แบบ Subtype โดยที่เอนทิตี้แบบ Supertype ประกอบไปด้วย Subtype 1, Subtype 2,…, 
subtype n และมีแอตตริบิวต์ที่ เป็นคุณสมบัติร่วมกันของทุกเอนทิตี้  ส่วนเอนทิตี้แบบ Subtype 

ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของเอนทิตี้นั้น พร้อมกับสืบทอดแอตตริบิวต์และ
ความสัมพันธ์จากเอนทิตี้แบบ Supertype 

มีข้อสังเกตว่า เอนทิตี้หนึ่งจะเป็น Subtype ของอีกเอนทิตี้หนึ่งที่เป็น Supertype ก็ต่อเมื่อเอนทิตี้
ที่เป็น Subtype นั้น ประกอบด้วยทุกแอตตริบิวต์ของเอนทิตี้ที่เป็น Supertype และแอตตริบิวต์ที่เป็น
คุณสมบัติเฉพาะของเอนทิตี้ที่เป็น Subtype นั้น 

 

 

EMPLOYEE 

empNO 

empName 

empAddr 

 

EMPLOYEE 

empNO 

empName 

empAddr 

empSkill [1..3] 

   skillCode 

   skillTitle 

   skillType 

SKILL 

skillCode 

skillTitle 

skillType 

 

has 

(ข) ความสัมพันธ์ (ก) เอนทิตี้ 
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รูปที่ 4.21 แสดงสัญลักษณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในไดอะแกรมอีอีอาร์  
 

เมื่อ attribute 1, attribute 2, …, attribute n เป็นแอตตริบิวต์ของเอนทิตี้ที่เป็น Supertype 

และถูกถ่ายทอดไปยังทุกเอนทิตี้ที่ เป็น Subtype ส่วน attr-sub1-1, attr-sub1-2, …, attr-sub1-n 

เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่มีในเอนทิตี้ที่เป็น Subtype 1 เท่านั้น และในท านองเดียวกันกับ attr-sub2-1, 

attr-sub2-2, …, attr-sub2-n 

 ฐานข้อมูลที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ ท าให้ได้ประโยชน์ 2 ประการคือ 

1. สามารถหลีกเลี่ยงการบรรจุค่าว่างที่ไม่จ าเป็นให้แก่แอตตริบิวต์ได้ 
2. สามารถแสดงความสัมพันธ์ หรือแอตตริบิวต์เฉพาะบางกลุ่มของเอนทิตี้ได้ 

 

4.4.1 Supertype และ Subtype 

 พิจารณารีเลชั่น STAFF ในตารางที่  4 .1 ซึ่งประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ No, Name, 

Position, Salary, Start, Bonus, Sales และ Type จะเห็นว่าทุกรายการข้อมูลของรีเลชั่นนี้มีข้อมูล
ของแอตตริบิวต์ NO, Name, Position และ Salary ส่วนแอตตริบิวต์อ่ืนๆ นั้น จะปรากฏในรายการ
ข้อมูลของพนักงานบางต าแหน่ง เช่น 

พนักงานต าแหน่ง ผู้จัดการ  มีข้อมูลของแอตตริบิวต์ Start และ Bonus 

พนักงานต าแหน่ง พนักงานขาย  มีข้อมูลของแอตตริบิวต์ Sales  

พนักงานต าแหน่ง เลขานุการ  มีข้อมูลของแอตตริบิวต์ Type 

จะเห็นว่าการออกแบบฐานข้อมูลในลักษณะนี้ แต่ละรายการข้อมูลจะมีแอตตริบิวต์ว่าง 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลบรรจุซึ่งเป็นการออกแบบฐานข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 

SUBTYPE 1 

attr-sub1- 1 

attr-sub1- 2 

attr-sub1- n 

SUBTYPE 2 

attr-sub2- 1 

attr-sub2- 2 

attr-sub2- n 

SUBTYPE n 

attr-subn- 1 

attr-subn- 2 

attr-subn- n 

SUPPLY TYPE 

attribute 1 

attribute 2 

attribute n 
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ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่างรายการข้อมูลในรีเลชั่น STAFF 

  

No Name Position Salary Start Bonus Sales Type 

S014 นายนิยม  ดียิ่ง ผู้จัดการ 50,000 01/09/2020 20,000   

A012 นายไผ่เงิน คนดี พนักงานขาย 15,000   5,000  

M011 น.ส.กุหลาบ งามตา เลขานุการ 18,000    1 

A008 นายกีรติ  มั่นคง ผู้จัดการ 45,000 15/04/2007 10,000 10,000  

S025 น.ส.กิ่งแก้ว โยธ ี พนักงานขาย 16,000   20,000  

 

จากตารางที่  4.1 จะเห็นว่า STAFF เป็นเอนทิตี้แบบ Supertype โดยมี MANAGER, 

SALES และ SECRETARY เป็นเอนทิตี้แบบ Subtype เอนทิตี้ STAFF ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ No, 

Name, Position และ Salary ซึ่งหมายถึงว่า พนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานต าแหน่งใดก็ตาม 
ต้องมีเลขประจ าตัวพนักงาน ชื่อพนักงาน ต าแหน่งพนักงาน และเงินเดือนพนักงาน โดยที่คุณสมบัติ
เหล่านี้ถูกสืบทอดโดยเอนทิตี้แบบ Subtype ดังนั้นเอนทิตี้ MANAGER ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะคือวันที่รับ
ต าแหน่งผู้จัดการและโบนัสนั้น จะประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ของ Supertype รอมกับแอตตริบิวต์ของ 
Subtype ท าให้ได้ว่าเอนทิตี้ MANAGER ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์ No, Name, Position, Salary, 

Start และ Bonus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.22 ตัวอย่างเอนทิตี้แบบ Supertype และเอนทิตี้แบบ Subtype 

 

MANAGER 

Start 

Bonus 

STAFF 

NO 

Name 

Position 

Salary 

SALES 

salas 

 

SECRETARY 

Type 
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 4.4.2 Generalization/Specialization 

การพิจารณาว่าควรเลือกใช้วิธีใดในการพัฒนาไดอะแกรมอีอาร์นั้น ขึ้นกับปัจจัยหลาย
ประการ เป็นต้นว่า ลักษณะของปัญหาความชอบของผู้พัฒนา การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ไดอะแกรม
อีอีอาร์นั้น สามารถท าได้ดังนี้  

1. Generalization การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ไดอะแกรมอีอีอาร์ด้วยวิธีนี้ ต้องก าหนด 
Subtype ย่อยในระดับล่างก่อน จากนั้นจึงรวบรวมแอตตริบิวต์ที่เหมือนกันของทุกเอนทิตี้ที่ได้ให้เป็น
แอตตริบิวต์หรือเป็นคุณสมบัติของเอนทิตี้เดียวกัน รูปที่ 4.22 เป็นตัวอย่างการพัฒนาไดอะแกรมอีอีอาร์
โดยวิธี Generalization ที่ได้ก าหนดคุณสมบัติของรถทุกประเภทที่สนใจ ดังรูปที่ 4.23 จากนั้นจึง
พิจารณาคุณสมบัติหรือแอตตริบิวต์ของรถแต่ละประเภทนั้น ท าให้ได้ว่ารถทุกประเภทมีแอตตริบิวต์ 
vehicleID, price, model, engine ซึ่งได้รวบรวมแอตตริบิวต์เหล่านี้ให้เป็นแอตตริบิวต์ของเอนทิตี้
แบบ Supertype VEHICHE ส่วนแอตตริบิวต์ที่ เหลือจะเป็นแอตตริบิวต์เฉพาะของเอนทิตี้แบบ 
Subtype แต่ละเอนทิตี้ รูปที่ 4.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.23 แอตตริบิวต์ที่เหมือนกันของทุกเอนทิตี้เดียวกัน 

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553) 

 

2. Specialization การสร้างไดอะแกรมอีอีอาร์ด้วยวิธีนี้  ต้องก าหนดเอนทิตี้ที่ เป็น 
Supertype และแอตตริบิวต์ทั้งหมดออกมาให้ได้ก่อน จากนั้นจึงพิจารณาว่าแอตตริบิวต์ที่ก าหนดนี้มี
แอตตริบิวต์ใดบ้างที่เป็นแอตตริบิวต์เฉพาะของบางเอนทิตี้เท่านั้น เพ่ือจะได้แยกแอตตริบิวต์เหล่านั้น
ออกมาก าหนดให้เป็นแอตตริบิวต์ของเอนทิตี้แบบ Subtype ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 4.23 
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รูปที่ 4.24 การสร้างไดอะแกรมอีอีอาร์ด้วยวิธี Specialization 

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม (2553). 

 

4.4.3 ข้อจ ากัดในความสัมพันธ์ Supertype / Subtype (Constraints in Super / 

Subtype Relationship) 

1. Participation constraints เป็นข้อจ ากัดที่ ใช้ ในการพิจารณาว่ารายการตัวอย่าง 
(Instance) ที่ปรากฏในเอนทิตี้ที่เป็น Supertype จะต้องปรากฏในเอนทิตี้เป็น Subtype ด้วยหรือไม่ 
แบ่งออกเป็น Mandatory และ Optional 

1) Mandatory รายการตัวอย่างที่ปรากฏในเอนทิตี้เป็น Supertype ต้องเป็นรายการ 

ตัวอย่างของเอนทิตี้ที่เป็น Subtype อย่างน้อยหนึ่งเอนทิตี้ เขียน ‘mandatory’ ในวงเล็บปีกกา {} และ
วางข้อความนี้ไว้ใต้รูปสามเหลี่ยมที่ชี้ไปยัง Supertype เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าความสัมพันธ์นั้นมี
คุณสมบัติ Mandatory Participation Constraints 

  2) Optional รายการตัวอย่างที่ปรากฏในเอนทิตี้ที่เป็น Supertype อาจไม่เป็น 

รายการตัวอย่างของเอนทิตี้ที่เป็น Subtype ใดๆ เขียน ‘Optional’ ในวงเล็บปีกกา {} และวางข้อความ
นี้ ไว้ ใต้ รูปสามเหลี่ ยมที่ ชี้ ไปยั ง Supertype เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ แสดง Optional Participation 

Constraints 
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2. Disjointness Constraints เป็นการพิจารณาว่ารายการตัวอย่างที่ปรากฏในเอนทิตี้ที่เป็น 
Supertype นั้น จะปรากฏในเอนทิตี้ที่ เป็น Subtype ได้ 1 เอนทิตี้  หรือมากกว่า 1 เอนทิตี้  แบ่ง
ออกเป็น Disjoint และ Nondisjoint 

1) Disjoint รายการตัวอย่างที่ปรากฏในเอนทิตี้ที่เป็น Subtype หนึ่ง จะไม่ปรากฏใน 

เอนทิตี้ที่เป็น Subtype อ่ืนด้วย เขียน {Or} เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดง Disjointness Constraints 

2) Nondisjointรายการตัวอย่างที่ปรากฏในเอนทิตี้ที่เป็น Subtype หนึ่ง จะปรากฏใน 

เอนทิตี้ที่เป็น Subtype อ่ืนด้วยเขียน {And} เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดง Disjointness Constraints 

 

 

สรุป 

 แบบจ าลองอีอาร์และอีอีอาร์ที่ถูกใช้ในการน าเสนอข้อมูลเชิงแนวคิด โดยใช้ไดอะแกรมอีอาร์และอี
อีอาร์ที่ใช้รูปภาพหรือแผนภาพเข้ามาช่วยในการน าเสนอรายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ของระบบ ท าให้เกิดความง่ายในการท าความเข้าใจและช่วยในการสื่อสารระหว่างบุคลากรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของระบบ 

 ไดอะแกรมอีอาร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญคือ เอนทิตี้  แอตตริบิวต์  และความสัมพันธ์  
 เอนทิตี้ หมายถึง สิ่งที่เราสนใจ แบ่งเป็น Strong Entity , Weak Entity และ Associative Entity 

 แอตตริบิ วต์  หมายถึ ง คุณสมบั ติของเอนทิ ตี้  แบ่ งเป็น  Simple Attribute , Composite 

Attribute , Single Value Attribute , Multivalue Attribute 

 ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง 1 เอนทิตี้ หรือมากกว่า 1 เอนทิตี้ โดยอาจจะเป็น
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม และความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

 ไดอะแกรมอีอาร์ถูกน ามาใช้ในการน าเสนอฐานข้อมูลเชิงแนวคิดของระบบที่มีความซับซ้อนมาก
โดยแบ่งเอนทิตี้ออกเป็นล าดับชั้น Supertype และ Subtype ท าให้ลดการบรรจุค่าว่างที่ไม่จ าเป็นให้
แอตตริบิวต์ และสามารถแสดงความสัมพันธ์หรือแอตตริบิวต์เฉพาะบางกลุ่มของเอนทิตี้ได้ 
 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ไดอะแกรมอีอีอาร์อาจใช้วิธี Generalization , Specialization , 

Combination ขึ้นกับลักษณะของปัญหา และผู้พัฒนาระบบนั้นๆ 
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แบบฝึกหัด 

 

 โรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งมีแพทย์เป็นจ านวนมาก รายละเอียดของแพทย์แต่ละคนประกอบ
ไปด้วย เลขประจ าตัวแพทย์ (doctorID) ชื่อแพทย์ (doctorName) และความช านาญพิเศษของแพทย์ 
(doctorSpeciality) เมื่อผู้ป่วยถูกรับเข้านอนในโรงพยาบาล (Admit) ข้อมูลของผู้ป่วยจะต้องถูกบันทึก
ไว้  โดยที่ ข้อมูลผู้ป่ วยประกอบไปด้วย หมายเลขประจ าตัวผู้ป่ วย (patientID) และชื่ อผู้ป่ วย 
(patientName) โดยที่ผู้ป่วยแต่ละคนนั้นจะต้องได้รับการดูแลรักษา (Treat) จากแพทย์อย่างน้อย 1 
คน โดยที่ข้อมูลการรักษาต้องถูกบันทึกไว้ในระบบ (treatmentDetail) เมื่อข้อมูลการรักษาประกอบไป
ด้วยวันที่ เวลา และผลการตรวจรักษา อย่างไรก็ตาม พบว่าแพทย์แต่ละคนในโรงพยาบาลนั้นอาจจะ
ตรวจผู้ป่วยหรือไม่ได้ตรวจผู้ป่วยเลยก็ได้ 
 

1. พิ จารณ ารายงานการให้ ยาผู้ ป่ วย ใน  (ABC Hospital Patient’s Medication Report) ที่ ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขประจ าตัวผู้ป่วย (Patient Number) ชื่อผู้ป่วย (Full Name) หมายเลข
หอผู้ป่วย (Ward Number) ชื่อหอผู้ป่วย (Ward Name) หมายเลขยา (Drug Number) ชื่อยา (Name) 
รายละเอียดของยา (Descripition) ปริมาณยาต่อหน่วย (Dosage) วิธีการใช้ยา (Method of Admin) 
ปริมาณยาต่อวัน (Units per Day) วันเริ่มต้นให้ยา (Start Date) และวันสิ้นสุดการให้ยา (Finish Date) 
ให้เขียนไดอะแกรมอีอาร์โดยแสดงให้เห็น Cardinality Constraints (แสดงสัญลักษณ์ที่ระบุ Min-Max 

ด้วย) 
 

ABC Hospital 

Patient Medication Form 

Patient Number HN 48011222                                            Bed Number 101 

Patient Name นายทิวไผ่ สดศรี                                           Ward Name Orthopaedic 

Drug 

No 

Drug 

Name 

Description Dosage Method 

of 

Admin 

Units 

Per 

Day 

Start Date Finish Date 

10223 

10334 

10223 

Tramadol 

Cefazolin 

Tramadol 

Pain killer 

Antibiotic 

Pain killer 

50 

mg/cap 

1 gm 

50 

mg/cap 

Oral 

IV 

Oral 

3 

4 

1 prn 

10/02/2010 

10/02/2010 

15/03/2010 

12/02/2010 

13/02/2010 

17/03/2010 
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2. รายละเอียดของผู้ป่วย (Patient) ประกอบด้วย หมายเลขประจ าตัวผู้ป่วย (PatientNo) ชื่อผู้ป่วย 
(PatientName) วั น เกิ ด ผู้ ป่ ว ย  (PatientDOB) อ ายุ ผู้ ป่ ว ย  (PatientAge) แล ะป ระ เภท ผู้ ป่ ว ย 
(PatientType) ซึ่งก าหนดด้วยสิทธิการรักษาพยาบาล 

ถ้าเป็นผู้ป่วยประกันสังคม (socialWelfare) ให้ เก็บชื่อสถานประกอบการที่ผู้ป่วยท างาน 
(companyName) 

ถ้าเป็นผู้ป่วยบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค (healthWelfare) ให้ เก็บชื่อโรงพยาบาลที่ผู้ป่วย
ลงทะเบียนเข้ารับการรักษา (hospitalName) 

ถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการ (governmentOfficer) ให้เก็บชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ป่วย 
(officerName) 

ถ้าเป็นผู้ป่วยทั่วไป (General) ให้เก็บรายละเอียดของญาติผู้ป่วยที่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล 
(Relative) อย่างน้อย 1 คน โดยระบุชื่อ (Name) และที่อยู่ (Addr) 

ผู้ป่วยแต่ละรายสามารถมีสิทธิการรักษาพยาบาลได้ประเภทเดียวเท่านั้น 

 

3. รายละเอียดของพนักงาน (MPLOYEE) บริษัทแห่งหนึ่งประกอบไปด้วย เลขประจ าตัวพนักงาน 
(empNO) ซึ่งพนักงาน (empName) ที่อยู่พนักงาน (empAddr) และประเภทพนักงาน (empType) 
ชึ่งมี 3 ประเภท คือ 

 1. พนักงานรายชั่วโมง (HOURLY) ได้รับค่าตอบแทนตามจ านวนชั่วโมงการท างาน ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ส าหรับพนักงานประเภทนี้คือ จ านวนชั่วโมงท างาน (hrNum) และอัตราค่าจ้าง (hrRate) 
 2. พนักงานรายเดือน (SALARY) ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ข้อมูลที่ต้องเก็บส าหรับพนักงาน
ประเภทนี้ คือ อัตราเงินเดือน (annSAlary) 
 3. ที่ปรึกษา (CONSULTANT) ได้รับค่าตอบแทนเป็นครั้งคราว ข้อมูลที่ต้องเก็บส าหรับพนักงาน
ประเภทนี้คือ ค่าตอบแทนแต่ละครั้ง (billingRate) 
 ให้เขียนไดอะแกรมอีอีอาร์ที่แสดงรายละเอียดของพนักงาน เมื่อพนักงานแต่ละคนในบริษัทต้องเป็น
พนักงานประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
 
รายวิชา  การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 Database Management System Design 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 

5.1 การสร้างความเสียหาย  

5.2 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล 

5.3 การเข้ารหัสข้อมูล  
5.4 การส ารองข้อมูลและกู้คืน    
5.5 คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล 

5.6 การติดตามและตรวจสอบการท างานของระบบ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายการสร้างความเสียหายที่เกิดข้ึนในระบบฐานข้อมูลได้ 
2. บอกการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ 
3. อธิบายวิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลได้ 
4. บอกวิธีการส ารองข้อมูลได้ 
5. บอกวิธีการกู้คืนข้อมูลได้ 
5. อธิบายลักษณะของซอฟต์แวร์ของฐานข้อมูลได้ 
7. บอกวิธีการติดตามและตรวจสอบการท างานของระบบได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ถาม-ตอบ ในระหว่างเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทท่ี 5 

การจัดการความปลอดภัยของฐานข้อมูล  

 

 

การท างานของหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ที่มีการบันทึกข้อมูลของระบบไว้ในฐานข้อมูลนั้น 
จ าเป็นต้องมีระบบที่ช่วยป้องกันและดูแลให้ข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารข้อมูลและผู้บริการฐานข้อมูลที่จะวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือควบคุมและป้องกัน
ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Person) เข้าถึงฐานข้อมูลของระบบ ท าให้
ผู้ใช้งานระบบเกิดความมั่นใจได้ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลจะปลอดภัย ไม่สูญหาย และไม่ถูกเปลี่ยนแปลง
แก้ไข บทนี้จะได้อธิบายและยกตัวอย่างความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน
ฐานข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบ ด้วยการตรวจสอบว่าบุคคลที่ขออนุญาต
เข้าใช้ระบบนั้นใช่บุคคลที่เป็นจริงหรือไม่ และเป็นการตรวจสอบเพ่ืออนุญาตให้บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น
สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล โดยอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้
จะได้อธิบายถึงการเข้ารหัสข้อมูล การส ารองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลของระบบกลับคืนสภาพเดิม
ก่อนที่ระบบจะเกิดความเสียหาย  

 

5.1 การสร้างความเสียหาย (Threats) 

 การสร้างความเสียหาย หมายถึง การกระท าหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วย  ความตั้งใจหรือด้วย
เหตุผลสุดวิสัยที่ท าให้ข้อมูลถูกเปิดเผย (Data Confidentiality) หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Data 

Integrity) หรือท าให้ระบบหยุดบริการ (System Availability) ท าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับข้อมูลที่
บรรจุในฐานข้อมูล หรือท าให้ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ปลอดภัย ส่งผลต่อการท างานของระบบ องค์กร
หน่วยงานต่างๆ 

 ตัวอย่างการสร้างความเสียหายให้กับฐานข้อมูลระบบ 

 1. ข้อมูลสูญหายหรือเสียหายโดยเหตุสุดวิสัย (Accidental Losses) หมายถึง ความเสียหายของ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ าท่วม ฯลฯ 
หรือเป็นการท างานที่ผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์เสียหาย (Disk Crash) รวมทั้ง
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ข้อผิดพลาดอันเนื่องจากมนุษย์ จะเห็นได้ว่าไม่สามารถก าจัดสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายเหล่านี้ได้ลง 
แต่สามารถก าหนดนโยบาย หรือก าหนดขั้นตอน การท างานที่ช่วยลดปริมาณและโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายดังกล่าวได้ 

 

 2. การโกงและการหลอกลวง (Theft and Fraud) หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์และไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูล ท าให้การลักลอบเข้าถึงฐานข้อมูลของระบบ โดยมีจุดประสงค์ให้ตนเอง เช่น 
พนักงานของบริษัทเขียนโปรแกรมเพ่ือโอนย้ายของบริษัทเข้าไปไว้ในบัญชีของตนเอง หรืออาจจะเป็น
กลุ่มคนที่ต้องการโจรกรรมข้อมูลทางทหารหรือทางธุรกิจ เช่น บริษัท A ลักลอบเข้าไปดูข้อมูลด้าน
การตลาดและข้อมูลลูกค้าของบริษัทคู่แข่ง เพ่ือจะได้วางแผนการตลาดที่เหนือกว่าและดึงลูกค้าจาก
บริษัทคู่แข่ง  

  จะเห็นว่าการกระท าของกลุ่มคนเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับข้อมูลของระบบ ดังนั้นเรา
จ าเป็นต้องมีมาตรการและวิธีการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์และไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงฐานข้อมูลของ
ระบบได้ 

 

  3. การสูญเสียความเป็นส่วนตัวหรือความลับของข้อมูล (Loss of Privacy or Confidentiality) 

หมายถึง ภัยความเสียหายของข้อมูลในระบบที่เกิดข้ึนเนื่องจากข้อมูลของระบบถูกเปิดเผยให้กับบุคคลที่
ไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต แต่มีความอยากรู้อยากเห็นและชอบบุกรุกเข้าไปในบริเวณที่ไม่ได้รับ
อนุญาต เช่น ระบบงานทะเบียนนักศึกษา และพยายามลักลอบเข้าไปดูข้อมูลเหล่านั้น ไม่ได้ต้องการท า
ให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย แต่เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายในส่วนที่ขาดความเป็นส่วนตัวหรือบริษัท 
A เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท อาจจะมีบุคคลภายนอกลักลอบเปิดแฟ้มข้อมูลประวัติ
ส่วนตัวลูกค้าที่บริษัทเก็บไว้ในฐานข้อมูล หรือขโมยรหัสบัตรเครดิตของลูกค้า และน าข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้าเปิดเผยต่อสาธารณะท าให้ลูกค้าสูญเสียความเป็นส่วนตัว และเกิดความเสียหายจากการที่รหัสบัตร
เครดิตไม่ได้ถูกเก็บเป็นความลับของลูกค้าอีกต่อไป 

 

  4. การสูญเสียความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Loss of Integrity) หมายถึง ความเสียหายของข้อมูลใน
ระบบที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ฐานข้อมูลของระบบ ท าให้ข้อมูลของระบบเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ระบบงานทะเบียนนักศึกษามีการเก็บ
ข้อมูลเกรดของนักศึกษา ในการท างานของระบบนั้น ระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปดูเกรดของ
ตัวเองได้ แต่นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขเกรดได้ บุคคลที่สามารถแก้ไขเกรดของนักศึกษาแต่ละคนใน
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ระบบนี้ได้มีเฉพาะอาจารย์ประจ ารายวิชาเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลเกรดในระบบจึงมีความผิดพลาดและไม่
น่าเชื่อถืออีกต่อไป 

 

 5. การสูญเสียความพร้อมใช้ (Loss of Availability) หมายถึง ความเสียหายของระบบที่เกิดขึ้น
เนื่องจากมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปกระท าการใดๆ กับระบบ ท าให้ระบบหยุดการท างาน ไม่
สามารถให้บริการกับผู้ใช้ระบบได้ เป็นการสร้างภัยคุกคาม และเกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 

5.2 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) 

  การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกน ามาช่วยในการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลของระบบ โดยมีเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่น ามาใช้ในการตรวจสอบบุคคลที่ขออนุญาตเข้าใช้งาน
ระบบว่าบุคคลนั้นเป็นตัวจริงหรือไม่ และระบบจะอนุญาตให้บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้นสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ และเป็นการเข้าใช้งานระบบในระดับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่น ระบบงานทะเบียน มีผู้ใช้งาน
ระบบคือ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ในการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานระบบที่อยู่ในสถานะ 
“นักศึกษา” สามารถดูเกรดได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขเกรดได้ ดังนั้นระบบจ าเป็นต้องสามารถตรวจสอบได้
ว่าบุคคลที่ขออนุญาตเข้าใช้งานนั้นมีสถานะใด และอนุญาตให้ผู้ใช้งานระบบท างานในระดับที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลของระบบมีความปลอดภัย หัวข้อนี้จะได้อธิบายการควบคุมการเข้าใช้
งานระบบด้วยการพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ (User Authentication) และการก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ (User 

Authorization) 

 

5.2.1 การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ (User Authentication) 

         ในการเข้าใช้งานระบบงานประยุกต์หรือระบบงานใดๆ นั้น ระบบต้องสามารถตรวจสอบได้
ว่าบุคคลที่ต้องการเข้าใช้งานระบบนั้นเป็นบุคคลที่เป็นตัวจริงหรือไม่ การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้งานระบบ
สามารถท าได้ด้วยการพิสูจน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ หรืออาจใช้วิธีประกอบกัน ดังนี้ 

 

 1. การพิสูจน์ตั วจริงของผู้ ใช้ด้ วยการตรวจสอบรหัสผ่าน  (Authentication Using  

Password) การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ด้วยการตรวจสอบรหัสผ่านเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด เนื่องจากเป็น
วิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถพัฒนาได้ง่าย โดยก่อนเข้าใช้งานระบบใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้จะต้องระบุรหัสผ่าน 
(Password) เพ่ือให้ระบบน าไปตรวจสอบกับรหัสผ่านที่ถูกเก็บอยู่ในระบบ ถ้ารหัสผ่านที่ผู้ใช้ระบุนั้นตรง
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กับรหัสผ่านที่ระบบบันทึกไว้ในฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ระบบก็จะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงงานระบบได้ แต่
ถ้าไม่ตรงกันระบบจะปฏิเสธการขอเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้คนนั้น 

 ตัวอย่างเช่น ผู้สอนรายวิชาระบบฐานข้อมูล ก าหนดให้นักศึกษาท าการศึกษาด้วยตัวเองผ่าน 
E-Learning ของรายวิชา ขณะนี้มีนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ 5 คน โดยมีรายชื่อและ
รหัสผ่านดังแสดงในรูปที่ 5.1 (จ) เมื่อนักศึกษา std001 ต้องการเข้าใช้งานระบบ นักศึกษาจะต้องพิมพ์
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพ่ือระบบน าชื่อผู้ขอไปใช้งานไปตรวจสอบกับรายชื่อผู้ใช้ในฐานข้อมูลผู้ใช้ในระบบ 
ปรากฏว่า std001 อยู่ในฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ระบบจึงท างานต่อไปโดยตรวจสอบรหัสผ่าน ในที่นี้
นักศึกษา std001 ให้รหัสผ่านตรงกับข้อมูลฐานระบบ ระบบจึงอนุญาตให้นักศึกษา std001 เข้าใช้งาน
ระบบได้ ดังแสดงในรูป 5.1 (ก) แต่ถ้านักศึกษา std001 ให้รหัสผ่านไม่ตรงกับที่ระบบเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล ก็จะมีข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ (รูปที่ 5.1(ค)) และไม่อนุญาตให้นักศึกษา std001 เข้าใช้งาน
ระบบ กรณีนี้ที่นักศึกษาพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานระบบไม่ถูกต้อง (รูปที่ 5.1(ข)) ระบบตรวจสอบพบว่าไม่มี
นักศึกษา std001 ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ใช้ของระบบ ท าให้ระบบปฏิเสธการขอเข้าใช้งานระบบ 

  อย่างไรก็ตาม พบว่าวิธีการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้รหัสผ่านเป็นวิธีที่ง่ายแต่เป็นวิธีที่มีระดับความ
ปลอดภัยไม่สูงมาก เนื่องจากรหัสผ่านเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนสามารถคาดเดาได้  ซึ่งอาจจะเป็นการคาดเดาจาก
ข้อมูลส่วนตัว เพราะบุคคลทั่วไปนิยมตั้งรหัสผ่านโดยใช้ข้อมูลส่วนตัว เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ า เช่น วัน
เดือน ปีเกิด ชื่อ-นามสกุลของตนเอง หรือบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน
ตนเอง หรือผู้ใช้ให้รหัสผ่านตนเองแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ นอกจากนี้ ระบบ
จ าเป็นต้องมีวิธีการที่ปลอดภัย ในการเก็บรักษารหัสผ่านทั้งหมดของระบบ ในกรณีที่ระบบเก็บรหัสผ่าน
ของผู้ใช้ทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลผู้ใช้งานในระบบซึ่งบรรจุในหน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์ หากว่า
มีบุคคลที่เป็นผู้ประสงค์ร้ายลักลอบเข้ามาขโมยฐานข้อมูลนั้นไป จะท าให้บุคคลเหล่านั้นมีข้อมูลผู้ใช้งาน
ระบบและรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบทั้งหมด เช่น รูปที่ 5.1 (ง) เมื่อบุคคลที่เป็นผู้ประสงค์ร้ายเปิด
ฐานข้อมูล user ก็จะได้รู้ทันทีว่านักศึกษา std001 มีรหัสผ่านคือ john หรือนักศึกษา std002 มี
รหัสผ่านคือ cs02 ฯลฯ ดังนั้นในบางระบบได้ป้องกันปัญหานี้ด้วยการเข้ารหัส (Encode) รหัสผ่าน
ก่อนที่รหัสผ่านจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 5.1 (จ) ซึ่งจะเห็นได้ว่ารหัสผ่านของนักศึกษา 
std001 ในฐานข้อมูลนี้คือ mrkq ซึ่งไม่ใช่รหัสผ่านที่แท้จริง แม้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ประสงค์ร้ายน ารหัสผ่าน
เหล่านี้ไปใช้งาน ก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปใช้ระบบได้ 
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username user Password 

std001 mrkq 

std002 fv35 

std003 4567 

std004 defg 

std005 svwg8 

username user Password 

std001 john 

std002 cs02 

std003 1234 

std004 abcd 

std005 std5 

ฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

(User Database) 

 

 

 

 

 

 

  ฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 (User Database) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างการพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้โดยใช้รหัสผ่าน 

ที่มา:สุจิตตรา อดุลย์เกษม. (2553) 

 

2. การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ด้วยการตรวจสอบวัตถุทางกายภาพ (Authentication Using 

a Physical Object) การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ด้วยการตรวจสอบวัตถุทางกายภาพ เป็นการพิสูจน์สิ่งที่
ผู้ใช้มีหรือพกพาติดตัว ได้แก่ บัตรประจ าตัวหรือบัตรพลาสติกต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นบัตรแถบแม่เหล็ก 
(Magnetic Card) หรือบัตรที่ใช้ชิป (Chip Card)  

การพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้บัตรพลาสติกต่างๆ นั้นเป็นวิธีการง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
เนื่องจากผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องจดจ ารหัสผ่าน ดังนั้นระบบจึงสามารถก าหนดรหัสผ่านที่ยาวและยากต่อการ
จดจ าได้ แต่วิธีนี้ยังคงมีระดับความปลอดภัยไม่สูงมากนัก เนื่องจากอาจมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตน าบัตร

LOGIN : std001 

PASSWORD : **** 

SUCCESSFUL LOGIN 

LOGIN : std100 

INVALID LOGIN NAME 

LOGIN : 

LOGIN : std001 

PASSWORD : **** 

INCORRECT PASSWORD 

LOGIN : 

(ก) 

(ค) 

(จ) 

 

(ข) 
(ง) 
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ของผู้อ่ืนไปใช้ ในบางระบบจึงก าหนดให้ผู้ใช้ต้องระบุรหัสผ่านควบคู่ไปกับการแสดงบัตร เพ่ือป้องกัน
กรณีท่ีมีผู้ลักลอบน าบัตรของผู้อื่นไปใช้งาน 

 

3. การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ด้วยการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์  (Authentication Using 

Biometrics) การพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้รหัสผ่านและวัตถุทางกายภาพที่กล่าวมาแล้วนั้นมีระดับความ
ปลอดภัยไม่สูงมาก และไม่สะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากรหัสผ่านและบัตรผ่านเป็นสิ่งที่ใช้แทนกัน
ได้อาจเกิดการสูญหาย ผู้ใช้ลืมรหัสผ่านหรือลืมพกพาบัตร ดังนั้นจึงได้น าเอาไบโอเมตริกซ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้
ทุกคนมีติดตัวเข้ามาช่วยในการพิสูจน์ตัวจริงของบุคคล เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

ไบโอเมตริกซ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1) ไบ โอเมตริกซ์ท างกายภาพ  (Physiology Biometrics) เช่น  ลายพิม พ์นิ้ วมื อ 
(Fingerprint) โครงหน้า (Face) รูม่านตา (Iris) ฯลฯ 

2) ไบโอเมตริกซ์ทางพฤติกรรม (Behavioral Biometrics) เช่น เสียง (Voice) ลายเซ็น 
(Signature) ฯลฯ 

ปัจจุบันได้มีการศึกษาและน าเอาลักษณะทางไบโอเมตริกซ์หลายชนิดไปประยุกต์ใช้งาน
ด้านต่าง ๆ มากมาย โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ การรักษาความปลอดภัยด้วยการควบคุมการเข้าใช้
ระบบ หรือควบคุมการผ่านเข้า-ออกอาคารสถานที่ โดยที่ไบโอเมตริกซ์แต่ละชนิดนั้นต่างก็มีจุดอ่อนและ
จุดแข็งท่ีแตกต่างกันไป ขึ้นกับลักษณะของงานที่ได้น าไปประยุกต์ใช้ 
 

 5.2.2 การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ (User Authorization)  

การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานระบบเป็นวิธีการหนึ่งที่เราน ามาใช้ในการ
ควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลระบบ ด้วยการก าหนดว่าผู้ใช้งานระบบแต่ละรายนั้นสามารถเข้าใช้
ฐานข้อมูลส่วนใดได้บ้าง และสามารถด าเนินการ (Operation) ใดกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้บ้าง เป็นต้น 
โดยที่การด าเนินการบนฐานข้อมูลต่างๆ นั้นอาจจะเป็นการค้นหาข้อมูล (Search) การเพ่ิมข้อมูล 
(Insert) การลบข้อมูล (Delete) การเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Change) ฯลฯ ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ร้องขอเพ่ือเข้า
ไปใช้งานฐานข้อมูล ระบบจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลนั้น และ
อนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลในระดับที่ผู้ใช้รายนั้นๆ มีสิทธิ์เท่านั้น 

ในการพิจารณาอนุญาต ระบบอาจจะพิจารณาจากแมทริกซ์การเข้าถึง (Access Matrix) ซึ่ง
เป็นตาราง 2 มิติ ที่ก าหนดให้ แถวหมายถึงผู้ใช้ (User) และคอลัมน์หมายถึงฐานข้อมูล ดังตารางที่ 5.1 

แสดงตัวอย่างของแมทริกซ์การเข้าถึง เมื่อก าหนดให้ระบบประกอบไปด้วยผู้ใช้ 3 รายคือ ผู้ใช้ 1, ผู้ใช้ 2 

และผู้ใช้ 3 และมีฐานข้อมูลคือ ฐานข้อมูล 1,2, ....,5 ในการน าไปใช้งานนั้น เมื่อมีผู้ใช้ร้องขอเพ่ือเข้าไป
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ใช้ฐานข้อมูลใดในระบบ ระบบต้องการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงฐานข้อมูลในระดับที่ผู้ใช้ได้รับ
อนุญาต โดยท าการตรวจสอบทีผู้ใช้ได้รับจากแมทริกซ์การเข้าถึง 

แมทริกซ์การเข้าถึงเป็นวิธีการที่ง่ายในการสร้าง และเป็นวิธีการที่ง่ายในการท าความเข้าใจ 
แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากแมทริกซ์มีขนาดใหญ่ ส่วนย่อย (Element) ของแมทริกซ์ว่างเป็นจ านวน
มาก และมีบางส่วนย่อยที่ไม่ถูกเรียกใช้งาน ท าให้เป็นการสิ้นเปลืองพ้ืนที่หน่วยความจ าที่ต้องใช้ในการ
จัดเก็บแมทริกซ์การเข้าถึง บางระบบจึงหันไปใช้ Access Control List (ACL) แทน ACT เป็นลิสต์ที่
บรรจุในผู้ใช้งานระบบและสิทธิ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งเป็นการระบุประเภทของผู้ใช้ (User 

Type) ระดับการเข้าถึงฐานข้อมูล (Access Level) เอกสิทธิ์ (Privilege),Role 

 

ตารางท่ี 5.1 ตัวอย่างแมทริกซ์การเข้าถึง 

ฐานข้อมูล 

ผู้ใช้ 
ฐานข้อมูล 

1 

ฐานข้อมูล 

2 

ฐานข้อมูล 

3 

ฐานข้อมูล 

4 

ฐานข้อมูล 

5 

 

ผู้ใช้ 1 

 

 

ค้นหา 
ค้นหา 

เพ่ิม,ลบ 

แก้ไข 

   

 

ผู้ใช้ 2 

   

ค้นหา 
ค้นหา 

เพ่ิม,ลบ 

แก้ไข 

ค้นหา 
เพ่ิม,ลบ 

แก้ไข 

 

ผู้ใช้ 3 

 

     

   

   

5.3 การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) 

การเข้ารหัส (Encryption) หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อความต้นฉบับ (Plain Text) ให้กลายเป็นข้อความที่ถูกเข้ารหัส (Cipher 

Text) ที่ไม่สามรถอ่านได้รู้เรื่อง หรือไม่สามารถเข้าใจได้ถ้าไม่มีกุญแจ (Key) ถอดรหัสข้อความนั้น
ออกมา เมื่อเราต้องการใช้ข้อมูลเหล่านั้น เราต้องใช้กุญแจถอดรหัส (Decryption Key) เพ่ือท าการ
ถอดรหัส (Decryption) รหัสลับเป็นข้อความตั้งต้น ดังแสดงในรูปที่ 5.2  จะเห็นว่าระดับความปลอดภัย
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ของข้อความเดิมหรือข้อความต้นฉบับนั้นขึ้นอยู่กับกุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส ระบบที่ใช้
กุญแจที่มีความซับซ้อน (มีความยาวของกุญแจ หรือมีจ านานบิตที่ใช้เป็นกุญแจมาก) จะท าให้บุคคลที่
เป็นผู้ประสงค์ร้ายท าการลักลอบเข้าใช้ข้อมูลได้ยากขึ้น หรือใช้เวลามากขึ้นในการคาดเดาหรือสร้าง
กุญแจปลอมเพ่ือน าไปใช้สร้างความเสียหายให้กับข้อมูลต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2 การเข้ารหัสและการถอดรหัส 

 

5.4 การส ารองข้อมูลและกู้คืน   (Backup and Recovery) 

  สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้ระบบเกิดความปลอดภัยตลอดจนวิธีการต่าง  ๆ ที่น ามาใช้ในการ
ตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อการรับประกันว่าระบบยินยอมให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้นเข้าถึงข้อมูลของระบบได้ และเป็นการเข้าถึงข้อมูลในระดับที่บุคคลนั้นมีสิทธิ์ เท่านั้นด้วยวิธี
ดังกล่าวนี้เป็นการช่วยป้องกันระบบโดยทั่วไปนั้น ข้อมูลของระบบอาจจะได้รับความเสียหายจากสาเหตุ
อ่ืนๆ ได้อีก เช่น ภัยธรรมชาติ ฮาร์ดแวร์ ดังนั้นการท างานระบบใดๆ จึงจ าเป็นต้องมีการส ารองข้อมูล 
(Backup) และการกู้คืน (Recovery) ซึ่งเป็นการสร้างส าเนาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อข้อมูล
ในระบบเกิดการสูญหาย (Data Lost) หรือเกิดความเสียหาย (Damaged) อาจจะด้วยสาเหตุใด ๆ ก็
ตาม ระบบจะสามารถกู้คืนข้อมูล (Recovery) ด้วยการเรียกข้อมูลที่ได้ท าส าเนาไว้นั้นมาใช้งานแทน 
เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสภาพการท างานของระบบให้สู่สภาวะปกติ 
 

การเข้ารหัส 

การถอดรหัส 

Plaintext

Plaintext 

DECRYPTION 

Cipher text 

ENCRYPTION

Decryption Key 

Encryption 
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 5.4.1 การส ารองข้อมูล (Backup)  
 การส ารองข้อมูล หมายถึงการส ารองข้อมูลที่อยู่ในสภาพก่อนที่ข้อมูลจะเกิดความเสียหาย 

หรือการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อท าส าเนา ซึ่งอาจจะเป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลจากฮาร์ดดิกส์ไปเก็บไว้ที่
สื่อบันทึกข้อมูลชนิดอื่น เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับแฟ้มข้อมูลที่ใช้งาน เราสามารถน าแฟ้มข้อมูลที่
เก็บไว้ส ารองนี้มาใช้ได้ทันที 
 การส ารองข้อมูลแบ่งออกเป็น 

1. การส ารองข้อมูลทั้งหมด (Full Backup) เป็นการส ารองข้อมูลทั้งหมดของระบบ โดย 

ระบบต้องหยุดการท างาน หรือปิดการใช้งานของฐานข้อมูลระบบ เพ่ือให้ระบบคัดลอกแฟ้มข้อมูล
ทั้งหมดในฐานข้อมูลไปเก็บไว้ในดิสก์ที่ก าหนด หรือเก็บบันทึกลงบนเทปหรือสื่อบันทึกข้อมูลชนิดอื่น 

 

2. การส ารองข้อมูลบางส่วน (Differential Backup) เป็นการส ารองข้อมูลเฉพาะข้อมูล
ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง (Differential Data) เท่านั้นในการส ารองข้อมูลแบบนี้ เราไม่จ าเป็นต้องปิด
การใช้งานของฐานข้อมูลระบบ ท าให้ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานฐานข้อมูล การท างานของระบบไม่
จ าเป็นต้องหยุดชะงัก 

 

3. การส ารองแฟ้มลงบันทึกเข้าออก (Transaction Log Backup) เป็นการส ารองข้อมูล
โดยใช้แฟ้มลงบันทึกเข้าออก (Log File) รายละเอียดจะได้อธิบายบทต่อไป 

 

ในการส ารองข้อมูลนั้น ผู้บริหารฐานข้อมูลจ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะใช้การส ารองข้อมูลแบบ 
Cold Backup หรือ Hot Backup ส าหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลมาก การส ารองข้อมูล
ทั้งหมด (Full Backup) ที่เรียกว่า Cold Backup นั้น เป็นการเสียเวลา เพราะระบบต้องหยุดท างานใน
ระหว่างที่ระบบท าการส ารองข้อมูล ท าให้เสียเวลาท างาน และกระทบต่อการท างานของระบบ เราจึง
แก้ปัญหาด้วยการส ารองข้อมูลแบบ Hot Backup ที่เป็นการส ารองข้อมูลส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น 
ท าให้เราสามารถหยุดการท างานของระบบเฉพาะบางส่วน ขณะระบบส่วนอื่นๆ ยังสามารถท างานต่อไป
ได้ และช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการส ารองข้อมูลด้วย ส่วนที่ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Static Data) 
นั้น เราอาจจะก าหนดให้มีการส ารองข้อมูลด้วยอัตราความถี่ท่ีน้อยกว่า 

 นอกจากนี้  ผู้บริหารฐานข้อมูลต้องพิจารณาและก าหนดให้ระบบท าการส ารองข้อมูลใน
อัตราความถี่หรือระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับความส าคัญของข้อมูลและความต้องการของระบบ 
ถ้าระบบท าการส ารองข้อมูลด้วยอัตราความถี่สูงหรือบ่อยครั้ง เช่น วันละหนึ่งครั้ง จะท าให้ระบบมีข้อมูล
ที่ส ารองไว้เป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกับข้อมูลปัจจุบันมากท่ีสุด ดังนั้นเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับระบบ จะ
ท าให้ระบบมีข้อมูลที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดมาใช้ในการกู้คืนระบบ แต่ถ้าระบบท าการส ารอง
ข้อมูลด้วยอัตราความถี่ต่ า หรือส ารองข้อมูลในช่วงเวลาที่ห่างกันมาก เช่น เดือนละหนึ่งครั้ง จะท าให้
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ข้อมูลที่ระบบส ารองไว้ไม่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับระบบหรือ
ข้อมูลเกิดการสูญหาย จะท าให้ระบบกู้คืนได้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแต่ระบบไม่ต้องเสียเวลาใน
การส ารองข้อมูลมาก และระบบไม่ต้องหยุดชะงักเพ่ือไปส ารองข้อมูลบ่อยครั้ง  

 

5.4.2 การกู้คืน (Recovery) 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การท างานของระบบใดๆ นั้น อาจจะได้รับความเสียหายจาก 

สาเหตุต่างๆ ท าให้ระบบต้องถูกยกเลิกกลางคัน (Abort) หรือถูกยกเลิก (Terminated) เป็นเหตุให้
ข้อมูลในระบบเสียหายหรือสูญเสีย ดังนั้นระบบทั่วไปจึงได้มีการเตรียมการเพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
นี้ ด้วยการส ารองข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อระบบมีความเสียหายเกิดขึ้น ระบบจะน าข้อมูลที่
ได้ส ารองไว้มาใช้ เพ่ือกู้ระบบให้กลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น 

เทคนิคที่ใช้ในการกู้คืนระบบที่เป็นจ านวนมาก ในที่นี้จะอธิบาย 3 เทคนิค คือ 

  
1. การส ารองแบบคู่แฝด (Disk Mirroring) การกู้คืนระบบด้วยเทคนิคนี้ ระบบต้องเก็บ และ 

ส ารองข้อมูลไว้ 2 ชุด เมื่อมีข้อขัดข้องเกิดขึ้น ระบบจะสลับไปใช้ฐานข้อมูลอีกหนึ่งชุดทันที ด้วยวิธีการนี้ 
ช่วยให้เราสามารถกู้คืนระบบได้รวดเร็ว แต่วิธีนี้ไม่มีการป้องกันความเสียของข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
กระแสไฟฟ้าดับหรือภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ฐานข้อมูลทั้ง 2 ชุดเสียหายทั้งหมด 

 

2. การเก็บซ้ า/การด าเนินงานซ้ า (Restore/Rerun) การกู้คืนระบบด้วยเทคนิคนี้ ระบบ 

จะประมวลผลทรานแซกชั่นที่ได้รับความเสียหายอีกครั้ง(Reprocess Transaction) โดยใช้ฐานข้อมูลที่
ระบบได้ส ารองไว้ล่าสุด เราพบว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายในการกู้คืนระบบ แต่ระบบต้องเสียเวลาในการ
ประมวลผลทรานแซกชั่นซ้ า โดยระบบอาจจะเสียเวลาที่ใช้ในการกู้คืนมากหรือน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรา
ความถี่ที่ระบบส ารองข้อมูล ถ้าระบบส ารองข้อมูลด้วยอัตราความถี่น้อย ท าให้ฐานข้อมูลที่ส ารองไว้มี
ขนาดใหญ่ ระบบต้องเสียเวลาในการท า Rerun นาน 

 

3. การกู้ย้อนหลัง/การกู้ล่วงหน้า (Backward/Forward Recovery) การกู้คืนระบบด้วย
เทคนิคการกู้ย้อนหลัง (Backward) ระบบจะต้องท ากลับ(Undo) หรือย้อนกลับการท างานระบบ ให้
ระบบย้อนสถานะการท างานกลับไปยังสถานะการท างานก่อนที่ระบบจะเกิดความเสียหายและถูกยกเลิก
โดยระบบจะใช้ฐานข้อมูลเดิมของระบบ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ส่วน
การกู้คืนระบบด้วยเทคนิคการกู้ล่วงหน้า (Forward) นั้น ระบบจะเรียกใช้ฐานข้อมูลของระบบที่เป็น
ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลครั้งล่าสุด (After Image) ท าให้ระบบเปลี่ยนสถานะการท างาน
ของระบบเป็นสถานะต่อไป 
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รูปที ่5.3 การกู้คืนแบบ Backward/Forward 

 

5.5 คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (Database Software Data security Features)                                                                 
ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของระบบ ผู้บริหารข้อมูลและผู้บริหารฐานข้อมูลของระบบ

จ าเป็นต้องวางแผน ก าหนดนโยบายต่างๆ และเลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสม เช่น 
Oracle, MySQL, MS access ฯลฯ โดยที่ซอฟต์แวร์ต่างๆ เหล่านี้มีคุณลักษณะและเทคนิคต่างๆ ที่ถูก
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น ามาช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น วิว  การเข้ารหัส  การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้งาน 
(Authentication) และการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ (Authorization) การส ารองข้อมูล (Backup) ฯลฯ 

  

 5.5.1 วิว (View) 
 วิว หรือตารางเสมือน เป็นตารางข้อมูลที่แสดงรายละเอียดข้อมูลเฉพาะบางส่วนของ 
ตารางหรือหลายตาราง ตามความต้องการของผู้ใช้งาน วิวถูกน าไปใช้ในการรักษาความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูลระบบด้วยการใช้วิวเพ่ือให้ระบบแสดงข้อมูลของตารางที่มีในระบบเฉพาะส่วนที่ผู้ใช้มีสิทธิ์หรือ
ได้รับอนุญาตเท่านั้นโดยวิวที่สร้างขึ้นมาใช้งานนั้นไม่มีข้อมูลอยู่เลย มีเพียงการก าหนดว่ามีแถว และ
คอลัมน์ อะไรบ้าง ส่วนข้อมูลจริงๆนั้นได้มาจกตารางหลัก (Real Tables) พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างเช่น ให้สร้างวิวที่แสดงรายการข้อมูลส าหรับให้ อ.ไพศาล ดูรายละเอียดของ
นักศึกษาในความดูแล 

 ค าสั่ง SQL CREATE VIEW lectPhisan 

   AS SELECT* 

    FROM student 

    WHERE stdAdvisor = ‘อ.ไพศาล’; 
 ค าสั่ง SQL SELECT stdCode, stdName 

   FROM lectPhaisan 

   WHERE stdMajor = ‘คอมพิวเตอร์’; 
 

ตารางท่ี 5. 2 ตาราง Student  

 

Stdcode stdName stdMajor stdAdvisor lectTel lectRoom 

53024910 นายพิทักษ์ รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 931 

57024902 นายอนุพงศ์ พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 933 

57024918 น.ส.จินตนา สวยงาม คอมพิวเตอร์ อ.คณิศร 1205 935 

57023518 นายมาโนช รักดี คอมพิวเตอร์ อ.มานะ 1101 938 

57023501 นายสามารถ แจ้งสว่าง คอมพิวเตอร์ อ.นิพล 1201 9310 

 

ตารางท่ี 5.3 การสร้างวิว lectPhaisan 

Stdcode stdName stdMajor stdAdvisor lectTel lectRoom 

53024910 นายพิทักษ์ รักเกียรติ คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 931 

57024902 นายอนุพงศ์ พร้อมพรัก คอมพิวเตอร์ อ.ไพศาล 1211 933 
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ตารางท่ี 5.4 การเรียกใช้ข้อมูลในวิว lectPhaisan 

 

stdCode stdName 

53024910 นายพิทักษ์ รักเกียรติ 
57024902 นายอนุพงศ์ พร้อมพรัก 

 

5.5.2 ก า รพิ สู จ น์ ตั ว จ ริ ง ผู้ ใ ช้ แ ล ะก า รก า ห น ด สิ ท ธิ์ ผู้ ใ ช้    (Authentication and 

Authorization)                                                  
     ในการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลนั้น สามารถสร้างผู้ใช้งาน (User ) และก าหนดสิทธิ์การใช้

งานฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน ก าหนดรหัสผ่าน ของผู้ใช้งานที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ระบบสามารถตรวจสอบได้
ว่าบุคคลที่เข้าใช้งานระบบนั้นใช่บุคคลที่เป็นผู้ใช้งานตัวจริงหรือไม่ นอกจากนี้ DBMS ยังสามารถเรียกใช้
ค าสั่ง SQL ที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลของระบบด้วยการก าหนดระบบรักษาความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล ค าสั่งดังกล่าวประกอบด้วย  

GRANT เป็นค าสั่งที่ใช้ในการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้โดยเป็นการก าหนดว่า
ผู้ใช้แต่ละคนมีสิทธิ์กระท าการใดบ้างกับข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น การเพ่ิมข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบ
ข้อมูล ฯลฯ 

REVOKE เป็นค าสั่งให้ยกเลิกสิทธิ์การใช้เข้าถึงข้อมูลที่ระบบได้มอบให้ผู้ใช้แต่ละคนหลังจากที่
ได ้GRANT แล้ว 

 

5.5.3 การส ารองข้อมูล (Backup) 
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลมีส่วนของระบบที่ช่วยในการจัดการในเรื่องการส ารองข้อมูลและ

การกู้คืนฐานข้อมูล รวมทั้งมี Feature ต่างๆ เช่น วิธีการส ารองข้อมูล แฟ้มลงบันทึกเข้าออก (Log File) 
จุดตรวจสอบ (Checkpoint) ฯลฯ ที่สนับสนุนการส ารองและกู้คืนฐานข้อมูล เพ่ือให้แน่ใจด้านความ
ปลอดภัยและความม่ันคงของข้อมูลในระบบ รายละเอียดจะได้กล่าวในบทต่อไป 

 

 

5.6 การติดตามและตรวจสอบการท างานของระบบ (Monitoring and Review) 

 การติดตามและตรวจสอบการท างานของระบบ เป็นการติดตามประสิทธิภาพในกาท างานของ
ระบบฐานข้อมูลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดการท างานของระบบ การที่จะพิจารณาระดับ
ประสิทธิภาพการท างานของระบบได้นั้นผู้ดูแลฐานข้อมูลจะต้องอาศัยข้อมูลสถิติการท างานด้านต่าง ๆ 
ของระบบ ซึ่งโดยทั่วไปการเก็บรวบรวมสถิตินั้นมี 2 วิธี ได้แก่  
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 Sampling Method คือการบันทึกค่าการท างานด้านใดด้านหนึ่งของระบบฐานข้อมูลในช่วงเวลา
ปกติที่ก าหนดไว้ เช่น การบันทึกจ านวน transaction ที่ก าลังประมวลผลอยู่ทุก ๆ 30 นาที ซึ่งเป็นวิธีที่
มีค่าใช้จ่ายน้อย 

 Event Method คือการบันทึกค่าการท างานเฉพาะเหตุการณ์ที่ต้องการ เช่น ต้องการบันทึก
เหตุการณ์การใช้งานดัชนี  
 การเก็บรวบรวมสถิติควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยสามารถเลือกใช้ทั้งสองแบบก็ได้ 
การติดตามและตรวจสอบระบบประกอบด้วย 

 

 5.6.1 วิธีการติดตามการท างานของระบบ 

 การติดตามการท างานของระบบ ได้แก่ 

 

1) Snapshot Monitoring  คือการจับภาพเหตุการณ์การท างาน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  
เพ่ือบันทึกเหตุการณ์การท างานนั้นไว้ โดยเหตุการณ์การท างานที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งที่บันทึกอาจมี
ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน ซึ่งอาจเกิดจากตัวแปรหรือปัจจัยต่างกัน ท าให้ทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยเหล่านั้นได้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ไขได้ถูกจุด การน าเสนอการติดตามด้วยวิธีนี้อาจจะ
น าเสนอด้วยกราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพเหตุการณ์แต่ละขณะซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลฐานข้อมูล สามารถ
ก าหนดความถี่ในการติดตามการท างาน ก าหนดค่าข้อมูลที่อาจท าให้เกิดปัญหาหรือแจ้งเตือนเมื่อเกิด
ปัญหาได ้

 

2) Event Monitoring เป็นการติดตามเฉพาะเหตุการณ์ที่ต้องการ เช่น การติดตาม 

ภาวะ Deadlock หรือการติดตามเฉพาะทรานแซกชั่นที่ประมวลผลสมบูรณ์ การติดตามด้วยวิธีนี้จะท า
ให้ผู้ดูแลฐานข้อมูลได้รับรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ติดตามด้วย รายละเอียดทั้งหมดของการติดตามนี้
ถูกบันทึกเป็นไฟล์เรียกว่า ไฟล์เหตุการณ์ (Event File) ที่สามารถน าไปวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
ต่อการพิจารณาในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น วิเคราะห์ภาวะ Deadlock การปรับระยะในการประมวลผลทราน
แซกชั่นที่ใช้เวลานานเกินไป วิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานระบบ การคาดคะเนความต้องการงานใน
อนาคต และวางแผนเพิ่มความสามารของระบบ 

 

 5.6.2 ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือที่จะมาจัดท าเป็นสถิติการท างานของระบบ โดยข้อมูลบางอย่าง
ถูกจัดเก็บโดย DBMS อยู่แล้ว แต่ข้อมูลบางอย่างจ าเป็นต้องท าการจัดเก็บเอง ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวัด
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ มีดังนี้ 

1) ขนาดของ table 
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2) จ านวน table ที่ก าลังถูกใช้งาน 

3) จ านวนของแอตตริบิวท์ที่มีค่าไม่ซ้ ากันของแต่ละ table 

4) จ านวนครั้งของการประมวลผล query ทั้งหมด จ านวนครั้งที่ประมวลผล query 
ส าเร็จและไม่ส าเร็จ 

5) เวลาในการปรับ query และทรานแซกชั่น 

6) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล เช่น พ้ืนที่ที่ใช้จัดเก็บ พ้ืนที่ว่างที่เหลือ 

7) ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของอุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและแสดงผล 

8) ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของ Log File  
9) รายงานข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนระหว่างที่ระบบท างาน 

10) จ านวนครั้งของ buffer ของระบบเต็ม 

11) จ านวนผู้ใช้งานเข้ามาใช้ฐานข้อมูลของระบบ 

12) จ านวนครั้งของการอ่านและเขียนข้อมูลในเวลาที่ก าหนด 

 

 5.6.3 การตรวจสอบการท างานของระบบ  
 ผู้ดูแลฐานข้อมูลต้องมีการตรวจสอบการท างานของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วางแผนรองรับกับแนวโน้มการท างานงาน โดยการตรวจสอบ ได้แก่ 

 1) ตรวจสอบแต่ละ query เพ่ือพิจารณาการเข้าถึง table การใช้แอตตริบิวท์ที่ตรงตาม
เงื่อนไขของ query การใช้แอตตริบิวท์เพ่ือการ join table และการใช้แอตตริบิวท์เพ่ือแสดงผล 

 2) ตรวจสอบแต่ละทรานแซกชั่นที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพิจารณาว่าเป็นการ
ด าเนินการแบบใด  
 3) ตรวจสอบเงื่อนไขบังคับด้านเวลา 
 4) ตรวจสอบการใช้คีย์หลักและคีย์นอก 

 5) ความถ่ีของการประมวลผล query และทรานแซกชั่น 

 

 

 5.6.4 การใช้เกณฑ์มาตรฐาน  

 เมื่อมีผู้ใช้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นท าให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่และขอบเขตการท างานของ
โปรแกรมการใช้งานฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นไปด้วย แนวโน้มสมรรถนะของ DBMS ที่เตรียมไว้ย่อมไม่ดีพอ การ 
query และทรานแซกชั่นท างานช้าลง ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในด้านการล็อคข้อมูลระหว่างทราน
แซกชั่นมากขึ้น รวมทั้งการบ ารุงรักษาแบบปกติก็ท าได้ยาก ดังนั้นแนวทางการแก้ ไขอาจท าได้โดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของ DBMS หรือเปลี่ยน DMBS เป็นรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือให้
ง่ายขึ้นผู้ดูแลฐานข้อมูลสามารถใช้มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือวัดสมรรถนะของ
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ระบบ จะให้ทราบได้ว่าควรเปลี่ยน DBMS หรือไม่ ปัจจุบันมาตรฐานของระบบถูกก าหนดขึ้นมาจาก
หน่วยงานหลายแห่งเช่น TPC (Transaction Processing Council) ซึ่งจะวัดสมรรถนะของระบบจาก
ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลทรานแซกชั่น มีหน่วยเป็น TPS (Transaction per second)  

  

 

สรุป 

การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในฐานข้อมูล จุดประสงค์ส าคัญคือ รักษาความปลอดภัยให้
ข้อมูล ข้อมูลไม่สูญหายหรือเสียหาย และข้อมูลไม่ถูกเข้าถึงโดยบุคคลไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการ
เข้าถึงข้อมูลในระดับที่มีสิทธิ์เท่านั้น 

การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้เป็นวิธีการที่ถูกน ามาใช้เพ่ือให้ระบบตรวจสอบได้ว่าบุคคลที่ต้องการเข้าใช้
งานระบบหรือฐานข้อมูลระบบนั้นเป็นบุคคลที่เป็นตัวจริงหรือไม่ โดยระบบสามารถพิสูจน์ตัวจริงของ
ผู้ใช้งานระบบด้วยการพิสูจน์ สิ่งที่ผู้ใช้รู้ หรือสิ่งที่ผู้ใช้มี หรือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้เป็น นอกจากการพิสูจน์ตัวจริง
ของผู้ใช้แล้ว ระบบยังต้องสามารถก าหนดและตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบหรือฐานข้อมูลระบบ 
เพ่ือเป็นการควบคุมให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่มีสิทธิ์เท่านั้น 

 การส ารองข้อมูล (Backup) และการกู้คืน (Recovery) เป็นการสร้างส าเนาข้อมูลไว้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด เมื่อข้อมูลในระบบเกิดสูญหาย (Data Lost) หรือเกิดความเสียหาย (Damaged) อาจจะด้วย
เหตุใดๆ ก็ตาม ระบบจะสามารถท าการกู้คืนข้อมูล (Recovery) ด้วยการเรียกข้อมูลที่ได้ท าส าเนาไว้นั้น
มาใช้งานแทน การส ารองข้อมูลนั้น  ผู้บริหารฐานข้อมูลจ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะใช้การส ารองข้อมูล
แบบ Cold Backup หรือ Hot Backup ส่วนการกู้คืนระบบ อาจจะใช้เทคนิคการส ารองแบบคู่แฝด 
(Disk Mirroring) การเก็บซ้ า/การด าเนินงานซ้ า (Restore/Rerun) การกู้ย้อนหลัง/การกู้ล่วงหน้า 
(Backward/Forward Recovery) ฯลฯ 
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แบบฝึกหัด 

 

1. จงอธิบายและยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับฐานข้อมูลของระบบ พร้อม 

ทั้งเสนอวิธีป้องกันหรือแก้ไข 

2. เหตุใดการท างานของระบบจึงต้องมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล จงอธิบาย 

3. จงอธิบายวิธีการที่ถูกน าเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพื่ออนุญาตเฉพาะบุคคลที่ได้รับ 

อนุญาตเท่านั้น (User Authentication) เข้าไปท างานในระบบได้ พร้อมทั้งอธิบายปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

4. ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) คืออะไร ระบบคอมน าไบโอเมตริกซ์เข้ามาใช้ในการควบคุม 

ความปลอดภัยของระบบได้อย่างไร 

5. เหตุใดระบบจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ จงอธิบาย 

6. ระบบจ าเป็นต้องส ารองข้อมูลหรือไม่ เพราะเหตุใด 

7. ระบบควรก าหนดให้ระบบมีอัตราความถี่ในการส ารองข้อมูลมากหรือน้อย เพราะเหตุใด จง
อธิบาย 

8. จงอธิบายเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการกู้คืนระบบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

 
รายวิชา   การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 

  Database Management System Design 

 

หัวข้อเนื้อหา 

  

6.1 ประเภทค าสั่งของภาษา SQL 

6.2 ค าสั่งนิยามข้อมูล 

6.3 ค าสั่งด าเนินการข้อมูล 

6.4 ค าสั่งควบคุมข้อมูลระบบ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายความหมายของภาษาส าหรับนิยามข้อมูลได้ 
2. บอกขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลได้ 
3. บอกค าสั่งที่ใช้ด าเนินการกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายขั้นตอนการเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
5. บอกวิธีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
6. อธิบายวิธีก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ถาม-ตอบ ในระหว่างเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทท่ี  6   

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง 
 

 

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง เป็นภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล ถูกพัฒนาขึ้น
จากแนวคิดทางคณิตศาสตร์คือ Relational Algebra และ Relational Calculus ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ E.F.Codd เป็นผู้คิดค้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 และต่อมาบริษัท 
IBM ได้เริ่มพัฒนางานวิจัยเมื่อปี ค.ศ. 1974 โดยใช้ชื่อว่า (Structured English Query Language) 

หรือ ซีเควล (SE-QUEL) จากนั้นจึงได้ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น SEQUEL/2 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
SQL แต่ค าย่อเดิมไปซ้ ากับผลิตภัณฑ์ทางการค้าของบริษัทอ่ืน ดังนั้นปัจจุบันอาจได้ยินชื่อจากคนบาง
กลุ่มที่มักเรียกชุดค าสั่งนี้ว่า ซีเควล แต่นั่นก็หมายถึง SQL นั่นเอง ภาษา SQL มีรูปแบบที่ง่ายในการท า
ความเข้าใจ และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ SQL และ
ค าสั่งในภาษา SQL 

 

6.1 ประเภทค าสั่งของภาษา SQL (Type of SQL) 

ภาษาที่ใช้ในงานฐานข้อมูลโดยทั่วไปจะต้องสามารถสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลและ
โครงสร้างของรีเลชั่น สนับสนุนการจัดการฐานข้อมูล เช่น การเพ่ิม การปรับปรุง การลบข้อมูล และ
สนับสนุนงานคิวรีข้อมูล ในการเรียกใช้งานภาษา SQL นั้น อาจจะเป็นการเรียกใช้ค าสั่ง SQL อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 

6.1.1 การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ และแสดงผลลัพธ์โดยทันที เรียกว่า Interactive 

SQL เป็นการปฏิบัติการที่ผู้ใช้สามารถเขียนค าสั่ง SQL โต้ตอบกันบนจอภาพ เพ่ือเรียกดูข้อมูลในขณะ
ท างานได้ทันที ตัวอย่างเช่น 

 

SELECT * 

FROM Student 

WHERE stdCode = ‘55024501’; 
 

แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการโดยผู้ใช้ที่สามารถโต้ตอบกับข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้ใช้จ าเป็นต้อง
มีความรู้ในระดับเบื้องต้นที่สามารถเขียนค าสั่งเพ่ือจัดการกับข้อมูลที่ต้องการ สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดความ
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คล่องตัวในกรณีที่ผู้ใช้อาจจ าเป็นต้องเรียกดูข้อมูลในแบบที่ตนต้องการ แต่ทั้งนี้ผู้บริหารจ าเป็นจ ากัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลด้วย  

6.1.2 การแทรกค าสั่ง SQL เข้าไปในส่วนของโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เรียกว่า Embedded SQL 

เป็นการน าเอาค าสั่งของ SQL ไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมภาษาระดับสูง ซึ่งในปัจจุบันมีภาษาโปรแกรม
หลายภาษาด้วยกันที่สนับสนุนค าสั่ง SQL ในการปฏิบัติการกับฐานข้อมูลเพ่ือลดข้อจ ากัดบางอย่างที่ 
SQL ท าไม่ได้ เช่นค าสั่งควบคุม ได้แก่ ค าสั่ง Do…While รวมถึงค าสั่งที่มีความซับซ้อน การน าค าสั่ง 
SQL ฝังไว้ตัวโปรแกรม จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมให้สูงขึ้น โดย Embedded 

SQL แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1) Embedded SQL Statements เป็นการน าค าสั่ง SQL ไปเขียนผสมรวมกับภาษา
โปรแกรม (Host Language) ที่ใช้งาน เช่น ภาษาซี   

 2) Application Programming Interface (API) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อนุญาตให้
โปรแกรมเมอร์สามารถใช้กลุ่มของฟังก์ชั่นในการร้องขอใช้งานผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า API แต่อย่างไรก็
ตามผลิตภัณฑ์ DBMS ส่วนใหญ่สนับสนุน Embedded SQL มากกว่า ตัวอย่างเช่น INGRES, ORACLE, 

INFORMIX และ DB2 โดยกลุ่มดังกล่าวจะมีเพียง ORACLE เท่านั้นที่สนับสนุน API 

 

อย่างไรก็ตาม DBMS แต่ละผลิตภัณฑ์อาจมีการใช้ค าสั่ง SQL แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ขึ้นอยู่
กับโปรแกรมภาษาที่น ามาใช้  โดยใช้รูปแบบค าสั่งภาษา SQL ในแต่ละเวอร์ชั่นอาจจะมีรูปแบบที่
แตกต่างกนั เนื่องจากเป็น DBMS ที่ใช้งานได้ง่าย เหมาะส าหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ 
 

6.2 ค าสั่งนิยามข้อมูล (Data Definition Language :DDL) 

ภาษาส าหรับนิยามข้อมูล เป็นภาษาท่ีใช้นิยามโครงสร้างข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือ
ยกเลิกโครงสร้างฐานข้อมูล ตลอดจนควบคุมความถูกต้องของข้อมูล โดยค าสั่งในกลุ่ม DDL ที่จะ
กล่าวถึง มีดังนี้ 
 6.2.1 ค าสั่ง CREATE DATABASE 

 ก่อนที่จะสร้าง table ใด ๆ จะต้องสร้างฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่รวบรวม table ต่าง ๆ ขึ้นมาก่อน 
ด้วยค าสั่ง CREATE DATABASE  

 

รูปแบบค าสั่ง 
 

 

  

Database-name คือ ชื่อของฐานข้อมูล 

CREATE DATABASE Database-name; 
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6.2.2 ค าสั่ง CREATE TABLE 

ค าสั่ง CREATE TABLE เป็นค าสั่งที่ใช้ในการสร้างตารางข้อมูลที่จะใช้ในการบรรจุรายการ
ข้อมูลของระบบโดยที่ผู้สร้างจะต้องระบุชื่อตารางและโครงสร้างข้อมูลของตาราง 
 

รูปแบบค าสั่ง 
 

CREATE  TABLE field 

(Column-name type (Size) [Integrity-constraint]); 

 

โดย Table-name   คือ ชื่อ table ที่ต้องการสร้าง 
 Field    คือ ชื่อคอลัมน์ทั้งหมดในตาราง 
 type   คือ ชนิดข้อมูล 

 Size   คือ ขนาดข้อมูล 

 Integrity-Cconstraint  คือ เงื่อนไขบังคับ  
  

ให้สร้างตาราง stdTable ที่ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ต่อไปนี้  
stdCode ส าหรับเก็บรหัสประจ าตัวนักศึกษา ขนาด 11 อักขระ  
stdName ส าหรับเก็บชื่อนักศึกษา ขนาดไม่เกิน 50 อักขระ  
stdMajor ส าหรับเก็บสาขาวิขาเอกของนักศึกษา ขนาดไม่เกิน 20 อักขระ 

 

ค าสั่ง SQL 

CREATE TABLE StdTable 

(stdCode text(7), stdName Text (50), stdMajor Text(20)): 

 

ตารางท่ี 6.1 ผลลัพธ์ตารางด้วยค าสั่ง CREATE  
 

Field Type 

stdCode Text (11) 

stdName Text (50) 

stdMajor Text (20) 
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6.2.3 ค าสั่ง ALTER TABLE 

ค าสั่ง ALTER TABLE เป็นค าสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลของตารางที่ได้สร้างไว้
แล้ว และอาจจะมีข้อมูลถูกบันทึกอยู่แล้ว โดยที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้ อาจจะเป็นการเพ่ิมคอลัมน์  
แก้ไขคอลัมน์ ลบคอลัมน์ จากตารางที่ 6.1 เมื่อใช้ค าสั่ง ALTER TABLE แล้วจะได้ดังตารางที่ 6.2 

 

รูปแบบค าสั่ง 
ALTER TABLE table-name 

(ADD {Column-name Data-type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT index] | 

ค าสั่งแก้ไข Column 

ALTER COLUMN Field Data-type[(size)); 

ค าสั่งลบ Column 

DROP {COLUMN Field Data-type(Size)); 

 

ให้แทรกคอลัมน์ stdGrade เข้าไปในตาราง StdTable 

ค าสั่ง SQL 

ALTER TABLE stdTable 

ADD COLUMN stdGradefloat (3,2); 

 

ตารางท่ี 6.2 ผลลัพธ์ตารางด้วยค าสั่ง ALTER TABLE 

 

Field Type 

stdCode Text (11) 

stdName Text (50) 

stdMajor Text (20) 

stdGrade float(3,2) 

 

 6.2.4 ค าสั่ง DROP TABLE 

  ค าสั่ง DROP TABLE เป็นค าสั่งที่ใช้ในการลบตารางที่ระบุ 
 

รูปแบบค าสั่ง 
DROP {TABLE table-name;  
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ให้ลบตาราง stdTable 

ค าสั่ง SQL 

DROP TABLE StdTable; 

 

 6.2.5 ค าสั่งการสร้างและลบ Index 

        Index เป็นเครื่องมือช่วยให้การเรียกดูหรือค้นหาข้อมูลใน table ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
เช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลในหนังสือท่ีมีหลายหน้า จึงต้องมีดัชนีการค้นหาค าส าคัญเพ่ือเข้าถึงข้อมูล
ได้เร็วขึ้น 

 

รูปแบบค าสั่ง 
การสร้าง Index 

CREATE INDEX Index-name ON Table-name Field); 

การลบ Index 

DROP INDEX Index-name;  

 

โดย  Index-name คือ ชื่อดัชนีที่ต้องการสร้าง 
 Table-name คือ ชื่อ table ที่เป็นเจ้าของ Column ที่จะน ามาสร้างดัชนี 
 Field  คือ ชื่อ Column ที่น ามาสร้างดัชนี 
 

ให้สร้าง Index ชื่อ “Name_index” ของ Table “Student” โดยใช้ Column 

“stdFirst”และ “stdLast” เป็นดัชนี 
ค าสั่ง SQL  

 CREATE INDEX Name_index  
 ON Student(stdFirst,stdLast); 

 

ให้ลบ Index ชื่อ Name_index  

 ค าสั่ง SQL  

 DROP INDEX Name_index; 
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6.3 ค าสั่งด าเนินการข้อมูล (Data Manipulation Language :DML) 

ภาษาส าหรับการจัดการข้อมูล เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในตาราง ภายใน
ฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นการเพ่ิมข้อมูลใหม่ การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การสอบถามข้อมูล ค าสั่ง
กลุ่มนีจ้ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ ค าสั่งในกลุ่ม DML ได้แก่  

 

6.3.1 ค าสั่ง INSERT 

ค าสั่ง INSERT เป็นค าสั่งที่ใช้ในการแทรกหรือเพ่ิมข้อมูลเข้าไปในตาราง ซึ่งอาจจะเป็นการ
แทรกรายการข้อมูลที่ระบุเข้าไปในตาราง หรือเป็นการแทรกรายการข้อมูลที่น ามาจากตารางอ่ืน 

 

รูปแบบค าสั่ง :Multiple-record append query : 

INSERT INTO target [(field1[, field2[, ...]])] [INexternaldatabase] 

SELECT [source.]field1[, field2[, ...] 

FROM tableexpression 

รูปแบบค าสั่ง :Single-record append query : 

INSERT INTO target I (fieldl [ , iicld2\ 1 ...] ] ) ; VALUES (valuel [1 value2 [ , ... ]) 

 

ให้แทรกรายการข้อมูลนักศึกษาท่ีมีรหัสประจ าตัว 55024910 ชื่อนายสมบัติ สาขาวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ เข้าไปในตาราง StdTable 

 

ค าสั่ง SQL 

INSERT INTO stdTable 

(stdCode, stdName, stdMajor) 

VALUES ('55024910', 'นายสมบัติ', 'คอมพิวเตอร์'); 
 

ตารางท่ี 6.3 ผลลัพธ์ตารางเมื่อแทรกข้อมูล 

stdCode stdName stdMajor  stdCode stdName stdMajor 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์  53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 
57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์  57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 
57024918 น.ส.จินตนา คอมพิวเตอร์  57024918 น.ส.จินตนา คอมพิวเตอร์ 
57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์  57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์ 
    55024910 นายสมบัติ คอมพิวเตอร์ 

 (ก) ก่อนแทรกรายการข้อมูล  (ข) หลังจากแทรกรายการข้อมูล 
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6.3.2 ค าสั่ง UPDATE 

ค าสั่ง UPDATE เป็นค าสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง 
 

รูปแบบค าสั่ง 
UPDATE table 

SETnewvalue 

WHERE criteria; 

 

ให้แก้ไขสาขาวิชาเอกของนักศึกษาที่มีรหัสประจ าตัว 57024918 จากสาขาวิชาเอก
คอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 

ค าสั่ง SQL 

UPDATE stdTable 

SET stdMajor = 'คณิตศาสตร์' 
WHERE stdCode = '57024918'; 

 

ตารางท่ี 6.4 ผลลัพธ์ตารางเมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูล  
stdCode stdName stdMajor  stdCode stdName stdMajor 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์  53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 
57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์  57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 
57024918 น.ส.จินตนา คอมพิวเตอร์  57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร ์

(ก) ก่อนแก้ไขรายการข้อมูล  (ข) หลังจากแก้ไขรายการข้อมูล 

 

 6.3.3 ค าสั่ง DELETE 

ค าสั่ง DELETE เป็นค าสั่งที่ใช้ในการลบรายการข้อมูลออกจากตาราง ซึ่งอาจจะเป็นการลบบาง
รายการข้อมูล หรือลบทุกรายการข้อมูลในตาราง 

 

รปูแบบค าสั่ง 
DELETE [table.*] 

FROM table 

WHERE criteria 
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ให้ลบรายการข้อมูลนักศึกษาที่มีสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ออกจากตาราง std-Table 

 

ค าสั่ง SQL  

DELETE *  

FROM stdTable 

WHERE stdMajor = 'คณิตศาสตร์'; 
 

ตารางที่ 6.5 ผลลัพธ์ตารางเมื่อลบข้อมูล 

 

stdCode stdName stdMajor  stdCode stdName stdMajor 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์  53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 
57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์  57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 
57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์     

(ก) ก่อนลบข้อมูล  (ข) หลังจากลบข้อมูล 

 

6.3.4 ค าสั่ง SELECT 

ค าสั่ง SELECT เป็นค าสั่งที่ใช้ในการเรียกดูรายการข้อมูล หรือสอบถามรายการข้อมูล หรือ
ค้นหารายการข้อมูลในตาราง ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
 

รูปแบบค าสั่ง 
SELECT [ALL |DISTINCT] column1[, column2] 

FROM table1[, table2] 

[WHERE conditions] 

[GROUP BY column-list] 

[HAVING conditions] 

[ORDER BY column-list [ASC |DESC] ]; 

 

การใช้ค าสั่ง SELECT นั้น สามารถเลือกใช้ส่วนของค าสั่งที่เป็นการเรียกดูรายการข้อมูลทั้งหมด
ในตาราง หรือเรียกดูรายการข้อมูลในบางคอลัมน์ของตาราง โดยที่การแสดงข้อมูลนั้น สามารถเลือกใช้
ค าสั่งเพ่ือให้มีการแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ซ้ ากัน (DISTINCT) หรือให้เรียงล าดับผลลัพธ์ (ORDER BY) หรือจัด
กลุ่มข้อมูล (GROUP BY) นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูเฉพาะรายการ ข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการระบุ
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เงื่อนไขหลัง WHERE (SELECT...FROM...WHERE) รวมทั้งสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์เข้า
มาช่วยในการค านวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  

1) ให้แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดในตาราง stdTable 

ค าสั่ง SQL 

SELECT *  

FROM stdTable; 

หรือ  
SELECT stdCode, stdName, stdMajor 

FROM stdTable;  

 

ตารางท่ี 6.6 ผลลัพธ์ตารางเมื่อเรียกแสดงรายการทั้งหมด 

  
stdCode stdName stdMajor 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 
57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 
57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์ 
55024910 นายสมบัติ คอมพิวเตอร์ 

 

 

2) ให้แสดงรหัสประจ าตัวนักศึกษาและชื่อนักศึกษาทั้งหมดในตาราง stdTable 

ค าสั่ง SQL 

SELECT stdCode, stdName 

FROM stdTable; 

 

ตารางท่ี 6.7 ผลลัพธ์ตารางเมื่อเรียกดูบางรายการ 

 

stdCode stdName stdMajor  stdCode stdName 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์  53024910 นายพิทักษ์  
57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์  57024902 นายอนุพงศ์ 
57024918 น.ส.จินตนา คอมพิวเตอร์  57024918 น.ส.จินตนา 

  
(ก) รายการข้อมูลในตาราง stdTable  (ข) ผลลัพธ์จากการสอบถามข้อมูล 
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3) ให้แสดงสาขาวิชาเอกท่ีมีในตาราง stdTable 

ค าสั่ง SQL 

SELECT DISTINCT stdMajor 

FROM stdTable; 

 

ตารางที่ 6.8 ผลลัพธ์ตารางด้วยค าสั่ง DISTINCT 

stdCode stdName stdMajor  stdMajor  stdMajor 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ 
57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์ 
57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์   

 

(ก) รายการข้อมูลในตาราง stdTable (ข) ไม่ใช้ DISTINCT       (ค) ใช้ DISTINCT  
 

4) ให้แสดงรายการข้อมูลนักศึกษาคนที่มีอายุมากกว่า 17 ปี  
ค าสั่ง SQL 

SELECT *  

fromstdTable 

wherestdAge> 17; 

 

ตารางท่ี 6.9 ผลลัพธ์ตารางที่เรียกดูข้อมูลอายุมากกว่า 17  
 

stdCode stdName stdMajor stdAge 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 17 

57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 18 

57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์ 17 

55024910 นายสมบัติ คอมพิวเตอร์ 18 

                                รายการข้อมูลในตาราง stdTable 

 

 

 

 

                       ผลลัพธ์จากการใช้ค าสั่ง SELECT 

stdCode stdName stdMajor stdAge 

57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 18 

55024910 นายสมบัติ คอมพิวเตอร์ 18 
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5) ให้แสดงรายการข้อมูลนักศึกษาคนที่อยู่ในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์หรือมีอายุ18 ปี 
ค าสั่ง SQL  

SELECT *  

FromstdTable 

WherestdMajor = ‘คอมพิวเตอร์’ OR stdAge = 18; 

 

ตารางที่ 6.10 ผลลัพธ์การเลือกดูตามสาขาหรือตามอายุ 
 

stdCode stdName stdMajor stdAge 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 17 

57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 18 

57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์ 17 

57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์  18 

57023719 น.ส.นวพรรษ คอมพิวเตอร์ 18 

 

(ก) รายการข้อมูลในตาราง stdTable 

 

 

 

 

(ข)  
ผลลัพธ์จากการใช้ค าสั่ง SELECT 

stdCode stdName stdMajor stdAge 

57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 18 

57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์  18 

57023719 น.ส.นวพรรษ คอมพิวเตอร์ 18 

 

6) ให้แสดงรายการข้อมูลนักศึกษาท่ีมีชื่อขึน้ต้นด้วยน.ส. 
ค าสั่ง SQL  

SELECT *  

FROM stdTable 

WHERE stdName LIKE 'น.ส.*'; 
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ตารางที่ 6.11 ผลลัพธ์การใช้ค าสั่งเรียกดูที่ชื่อขึ้นต้นด้วย น.ส. 
 

stdCode stdName stdMajor stdAge 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 17 

57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 18 

57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์ 17 

57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์  18 

57023719 น.ส.นวพรรษ คอมพิวเตอร์ 18 

 (ก) รายการข้อมูลในตาราง stdTable 

 

 

 

 

 

(ข) ผลลัพธ์จากการใช้ค าสั่ง SELECT 

 

1) ให้แสดงรายการข้อมูลในตาราง stdTable โดยเรียงล าดับตามรหัสประจ าตัวนักศกึษา 
จากมากไปน้อย 

 ค าสั่ง SQL  

SELECT *  

FROM stdTable 

ORDER BY stdCode DESC; 

 

ตาราที่ 6.12 ผลลัพธ์การจัดเรียงข้อมูลตาม stdCode จากมากไปน้อย 

 

 

 

 

 

 

(ก) รายการข้อมูลในตาราง stdTable 

stdCode stdName stdMajor stdAge 

57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์  18 

57023719 น.ส.นวพรรษ คอมพิวเตอร์ 18 

stdCode stdName stdMajor stdAge 

57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์  18 

57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 18 

57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์ 17 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 17 
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ตารางท่ี 6.12  (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

(ข) ผลลัพธ์จากการเรียงล าดับรายการข้อมูลโดยเรียงตามรหัสประจ าตัวนักศึกษา 

 

2) ให้นับจ านวนรายการข้อมูลในตาราง stdTable 

ค าสั่ง SQL 

SELECT COUNT (*) AS numOfStd 

FROM stdTable; 

 

ตารางท่ี 6.13 ผลลัพธ์การนับจ านวนข้อมูลในตาราง 
 

stdCode stdName stdMajor stdAge   

57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์  18   

57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 18   

57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์ 17  numOfStd 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 17  4 

 

             (ก) รายการข้อมูลในตาราง stdTable                   (ข) จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

3) ให้นับจ านวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มอายุของนักศึกษา 

 ค าสั่ง SQL 

SELECT COUNT (*) AS numOfStd 

FROM stdTable 

GROUP BY stdAge; 

 

stdCode stdName stdMajor stdAge 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 17 

57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 18 

57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์ 17 

57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์  18 
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ตารางที่ 6.14 ผลลัพธ์การนับข้อมูลแยกตามอายุ 
 

stdCode stdName stdMajor stdAge   

57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์  18   

57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 18  numOfStd 

57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์ 17  2 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 17  2 

 

                    (ก) รายการข้อมูลในตาราง stdTable                (ข) จ านวนนักศึกษาแยกตามอายุ 
 

4) ให้นับจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และค านวณอายุเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่ม 

ค าสั่ง SQL  

SELECT COUNT(*) AS countComputer,  

AVG(stdAge) AS averageAge 

FROM stdTable 

WHERE stdMajor = 'คอมพิวเตอร์'; 
 

ตารางที่ 6.15 ผลลัพธ์ค านวณอายุเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
stdCode stdName stdMajor stdAge    

57024918 น.ส.จินตนา คณิตศาสตร์  18    

57024902 นายอนุพงศ์ คอมพิวเตอร์ 18  countComputer averageAge 

57023518 นายมาโนช  คอมพิวเตอร์ 17  2 17.5 

53024910 นายพิทักษ์  คอมพิวเตอร์ 17    

 

       (ก) รายการข้อมูลในตาราง stdTable                             (ข) จ านวนนักศึกษาและอายุเฉลี่ย 

 

5) ให้แสดงรายการข้อมูลของนักศึกษาและอาจารย์ที่อยู่จังหวัดเดียวกัน  
ค าสั่ง SQL 

SELECT stdCode, stdName, stdAddr, lectCode, lectName 

FROM stdTable, lectTable 

WHERE stdTable.stdAddr = lectTable.lectAddr 

ORDER BY stdCode; 
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ตารางที่ 6.16 ผลลัพธ์การเรียกดูข้อมูลของนักศึกษาและอาจารย์ที่อยู่จังหวัดเดียวกัน 

 

stdID stdName stdAddr  lectID lectName lectAddr 

53024910 นายพิทักษ์  หนองคาย  CE101 อ.ไพศาล กรุงเทพฯ 

57024902 นายอนุพงศ์  สุรินทร์  CE102 อ.มานะ สุรินทร์ 

57024918 น.ส.จินตนา  หนองบัวล าภู  CE103 อ.คณิศร หนองคาย 

 

(ก) รายการข้อมูลในตาราง stdTable               (ข) รายการข้อมูลในตาราง lectTable 

 

stdID stdName stdAddr  lectID lectName 

53024910 นายพิทักษ์  หนองคาย  CE103 อ.คณิศร 

57024902 นายอนุพงศ์  สุรินทร์  CE102 อ.มานะ 

 

(ค) รายการข้อมูลของนักศึกษาและอาจารย์ที่อยู่จังหวัดเดียวกัน 

 

6.4 ค าสั่งควบคุมข้อมูลระบบ (Data Control Language :DCL) 

ภาษาส าหรับควบคุมข้อมูลระบบ เป็นภาษาหรือกลุ่มของค าสั่งที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึง
ฐานข้อมูลของระบบด้วยการก าหนดระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล กล่าวคือฐานข้อมูลมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้หลาย ๆ คนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางได้ และหากปราศจากการควบคุมความ
ปลอดภัยในฐานข้อมูล ก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ดังนั้นผู้บริหารฐานข้อมูลจ าเป็นต้อง
ก าหนดสิทธิ์การใช้งานอันควรจะเป็นให้แก่ผู้ใช้แต่ละระดับ ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากน้อย
เพียงใด ภาษาส าหรับควบคุมข้อมูลระบบ ประกอบด้วยค าสั่ง 2 ค าสั่งคือ 

6.4.1 ค าสั่ง GRANT 

ค าสั่ง GRANT เป็นค าสั่งที่ใช้ในการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ โดยเป็นการ
ก าหนดว่าผู้ใช้แต่ละคนนั้นมีสิทธิ์กระท าการใดบ้างกับข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น การเพ่ิมข้อมูล การแก้ไข
ข้อมูล การลบข้อมูล ฯลฯ 

 

รูปแบบค าสั่ง 
GRANT {privilege[, privilege, ...]}  

ON {TABLEtable | 

OBJECTobject | 

CONTAINERcontainer } TO {authorizationname[, authorizationname, ...] } 
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1) การก าหนดสิทธิ์เต็มรูปแบบ  
ก าหนดสิทธิ์เต็มรูปแบบให้กับพนักงานที่เป็นผู้จัดการ ในการเข้าถึงตาราง EMPLOYEE 

 

ค าสั่ง SQL 

GRANT ALL PRIVILEGES 

ON Employee 

To Manager WITH GRANT OPTION; 

 

2) ก าหนดสิทธิ์เพียงบางสิทธิ์ 
ก าหนดสิทธิ์ให้กับหัวหน้าฝ่ายบุคคล (Personnel) และผู้อ านวยการ (Director) เพ่ือสามารถ 

เรียกดูและอัพเดทข้อมูลเงินเดือนในตาราง EMPLOYEE ได้ 
ค าสั่ง SQL 

GRANT SELECT,UPDATE(salary) 

ON Employee 

To Personnel, Director; 

 

6.4.2 ค าสั่ง REVOKE 

ค าสั่ง REVOKE เป็นค าสั่งให้ยกเลิกสิทธิ์การใช้เข้าถึงข้อมูลที่ระบบได้มอบให้ ผู้ใช้แต่ละคน
หลังจากที่ได้ GRANT แล้ว 

 

รูปแบบค าสั่ง 
REVOKE {privilege[, privilege, ...]}  

ON {TABLEtable | 

OBJECTobject | 

CONTAINTER container} 

FROM {authorizationname[, authorizationname, ...] } 

 

การยกเลิกสิทธิ์บางสิทธิ์ให้กับทุก ๆ คน เช่น ยกเลิกสิทธิ์ทุก ๆ คน ในการเรียกดูข้อมูล 

ตารางสาขา  
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ค าสั่ง SQL 

REVOKE SELECT 

ON Brance 

FROM PUBLIC; 

 

สรุป 

 ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL) เป็นภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล ค าสั่ ง
ของภาษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ภาษาส าหรับนิยามข้อมูล ภาษาส าหรับการจัดการข้อมูล  และภาษา
ส าหรับการควบคุมข้อมูลระบบ 

 ภาษาส าหรับนิยามข้อมูลเป็นภาษาที่ใช้นิยามโครงสร้างข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือ
ยกเลิกโครงสร้างฐานข้อมูล ประกอบด้วย SCHEMAS, DOMAINS,TABLES, VIEWS, และ INDEX 

 ภาษาส าหรับการจัดการข้อมูล เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในตารางภายใน
ฐานข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นการเพ่ิมข้อมูลใหม่ การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การสอบถามข้อมูล ค าสั่งใน
กลุ่มนี้ได้แก่ SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 

 ภาษาส าหรับควบคุมข้อมูลระบบ เป็นภาษาที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของระบบด้วย
การก าหนดระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูลให้ผู้ใช้โดย
เป็นการก าหนดว่าผู้ใช้แต่ละคนนั้นมีสิทธิ์กระท าการใดบ้างกับข้อมูลในฐานข้อมูล  ได้แก่ค าสั่ง GRANT 

และ REVOKE 
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แบบฝึกหัด 

 

1. ก าหนดตาราง STUDENT ที่ประกอบด้วย รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ที่อยู่นักศึกษา 
วิชาเอกของนักศึกษา และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา โดยมีรหัสประจ าตัวนักศึกษาเป็นคีย์หลัก ให้เขียน
ค าสั่ง SQL เพ่ือแสดงผลลัพธ์ตามข้อที่ 1.1-1.5 

 

stdSSN stdName stdCity stdMajor stdGPA 

123-45-6789 ภาคย์ กรุงเทพฯ CS 3.00 

124-56-7890 สนธ ิ นครปฐม IT 2.75 

234-56-7890 ปัญญา ราชบุรี CE 3.55 

345-67-8901 สมศรี กรุงเทพฯ CE 2.89 

456-78-9012 ธงรบ กรุงเทพฯ IT 3.20 

 

1.1 ให้แสดงรายชื่อนักศึกษาที่เรียนวิชาเอก IT และอยู่ที่กรุงเทพฯ 

1.2 แสดงรายชื่อนักศึกษา โดยแสดงเฉพาะรายการที่มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.00-3.50 

1.3 แสดงรายชื่อนักศึกษาและเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา โดยแสดงเฉพาะรายการที่มีเกรดเฉลี่ย
มากกว่า 3.20 โดยเรียงล าดับตามเกรดจากมากไปน้อย 

1.4 นับจ านวนนักศึกษาที่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 

1.5 แสดงรายชื่อนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่าเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมด 

 

2. ก าหนดตาราง FACULTY ที่ประกอบไปด้วย เลขประจ าตัวอาจารย์ ชื่ออาจารย์ ที่อยู่อาจารย์ คณะ
และเงินเดือนของอาจารย์ ให้เขียนค าสั่ง SQL เพ่ือแสดงผลลัพธ์ตามข้อที่ 2.1-2.5 

 

FacSSN FacName FacCity FacDepr FacSalary 

098-76-5432 ปราชญ์ กรุงเทพฯ CS 35,000.00 

543-21-0987 สัญญา นครปฐม CE 20,000.00 

654-32-1098 เสรี กรุงเทพฯ IT 37,000.00 

765-43-2109 กาญจนา เพชรบุรี IT 33,000.00 

876-54-3210 สุวดี กรุงเทพฯ CE 45,000.00 

 

2.1 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่ประจ าคณะ IT และอยู่ที่กรุงเทพฯ 

2.2 แสดงรายชื่ออาจารย์ โดยแสดงเฉพาะรายการที่มีเงินเดือนระหว่าง 30,000-50,000 บาท 
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2.3 แสดงรายชื่ออาจารย์และเงินเดือนของอาจารย์ โดยแสดงเฉพาะรายการที่มีขั้นเงินเดือนน้อยกว่า 
40,000 โดยเรียงล าดับตามเงินเดือนจากมากไปน้อย 

2.4 นับจ านวนอาจารย์ที่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีเงินเดือนตั้งแต่ 35,000 บาทข้ึนไป 

2.5 แสดงรายชื่ออาจารย์ที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของอาจารย์ทั้งหมด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
 
รายวิชา  การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 Database Management System Design 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 

7.1 การแปลงไดอะแกรมอีอาร์เป็นรีเลชั่น 

7.2 การนอร์มัลไลซ์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายขั้นตอนการแปลงไดอะแกรมอีอาร์เป็นรีเลชั่นได้ 
2. แปลงไดอะแกรมอีอาร์เป็นรีเลชั่นได้ 
3. บอกขั้นตอนการนอร์มัลไลซ์ได้ 
4. อธิบายการปรับรีเลชั่นให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ถาม-ตอบ ในระหว่างเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
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การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทท่ี 7 

การออกแบบฐานข้อมลูเชิงตรรกะ 

 

 

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Database Design) เป็นการแปลงฐานข้อมูลเชิง
แนวคิด (Conceptual Database Design) ให้อยู่ในรูปแบบจ าลองข้อมูล (Data Modal) ที่ผู้ออกแบบ
ระบบเลือกมาใช้งาน ในบทนี้จะได้อธิบายการแปลงฐานข้อมูลเชิงตรรกะที่ได้ถูกน าเสนอในรูปของ
ไดอะแกรมอีอาร์ (ERD) ให้อยู่ในแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือรีเลชั่น จากนั้นท าการนอร์มัลไลซ์ 
(Normalization) รีเลชั่นที่ได้เพ่ือลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล 

 

7.1 การแปลงไดอะแกรมอีอาร์เป็นรีเลชั่น (Transform ERD Into Relations) 

การแปลงไดอะแกรมอีอาร์เป็นรีเลชั่นนั้น จะได้ท าการแปลงสัญญาลักษณ์ต่าง ๆ  ของไดอะแกรม
ให้เป็นรีเลชั่น  ขั้นตอนการแปลงไดอะแกรมเป็นรีเลชั่นออกเป็น 7 ขั้นตอน โดยที่แต่ละขั้นตอนไม่
จ าเป็นต้องท าเรียงล าดับกัน บางขั้นตอนสามารถท าพร้อมกัน หรืออาจมีบางขั้นตอนไม่ถูกท าก็ได้ 

 

1. Map Strong Entities ในการแปลงไดอะแกรมอีอาร์ที่ประกอบไปด้วย Strong Entity ให้ 
เป็นรีเลชั่นนั้นจะสร้างรีเลชั่นที่มีชื่อของเอนทิตี้เป็นชื่อรีเลชั่น และเป็นรีเลชั่นที่ประกอบไปด้วยแอตตริ
บิวต์ของแอนทิตี้ ถ้าแอตตริบิวต์นั้นเป็น Composite Attribute ให้เก็บเฉพาะ Simple Attribute ใน
รีเลชั่น ตัวอย่างที่ 7.1 แสดงตัวอย่างของไดอะแกรมอีอาร์ของแอนทิตี้ EMPLOYEE ที่ประกอบไปด้วย
Composite Attribute คือ empName โดยที่  empName ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ย่อย Initial, 

Lname และ Fname ดังนั้นในรีเลชั่นที่สร้างขึ้นจะไม่เก็บแอตตริบิวต์ empName แต่จะเก็บแอตตริ
บิวต์ย่อย Initial, Lname และ Fname ในกรณีที่แอตตริบิวต์เป็น Derived Attribute ระบบอาจจะ
เป็นแอตตริบิวต์นั้นทิ้ง เพ่ือให้รีเลชั่นที่ได้มีขนาดเล็ก เพราะระบบสามารถค านวณค่าของแอตตริบิวต์นี้
จากแอตตริบิวต์อ่ืนๆ เช่น empAge สามารถค านวณได้จาก empDOB เป็นต้น ดังรูปที่ 7.1 (ก) แต่บาง
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ระบบที่ต้องการลดเวลาการประมวลผลข้อมูล อาจจะยอมให้เก็บ Derived Attribute ไว้ในรีเลชั่น ส่วน 
Multivalued Attribute นั้น ดังรูปที่ 7.1 (ข) จ าเป็นต้องแยกออกเป็นอีกหนึ่งรีเลชั่น  
 

ตัวอย่างที่ 7.1 แปลงแอนทิตี้ EMPLOYEE  ให้เป็นรีเลชั่น 

(ก)                                                          (ข) 

EMPLOYEE 

empNo 

empName 

   Initial 

   Lname  

   Fname 

empDOB 

empAge 

 

รูปที่ 7.1 ตัวอย่างการแปลง Strong Entity เป็นรีเลชั่น (ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.1 ตัวอย่างการแปลง Strong Entity เป็นรีเลชั่น (ข) 

 

 

EMPLOYEE 

(empNo, 

Initial, 

Lname, 

Fname, 
empDOB, 

empAge) 

EMPLOYEE 

empNo 

empName 

   Initial 

   Lname  

   Fname 

empDOB 

/ empAge 

empTel[1..3] 

EMPLOYEE (empNo, Initial, Lname, Fname,empDOB) 

EMPLOYEE_TEL(empNo, empTel) 



การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ :149  

 

2. Map Weak Entities การแปลงไดอะแกรมอีอาร์ที่ประกอบด้วย Weak Entity ให้เป็น 

รีเลชั่นนั้น ต้องสร้างรีเลชั่นของ Weak Entity ที่ประกอบไปด้วย Simple Attribute ทั้งหมดของ 
Weak Entity และคัดลอก คีย์หลักของ Strong Entity มาวางบนรีเลชั่นเดียวกันนี้โดยท าหน้าที่เดียวกัน
นี้ เพ่ือท าหน้าที่เป็นคีย์นอกของรีเลชั่น ส่วนคีย์หลักของรีเลชั่นนี้จะประกอบด้วยคีย์หลักของ Weak 

Entity รวมกับคีย์หลักของ Strong Entity ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.2 

 

ตัวอย่างที่ 7.2 แปลงไดอะแกรมอีอาร์ที่ก าหนดให้เป็นรีเลชั่น 

 

       has 

 

 

  

 

รูปที่ 7.2 ตัวอย่างการแปลง Weak Entity เป็นรีเลชั่น 

 

3. Map Binary Relationship ความสัมพันธ์ระหว่างสองแอนทิตี้ (Binary Relationship) นั้น 
อาจเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationship) ความสัมพันธ์ระหว่างหนึ่งต่อ
กลุ่ม (One-to-Many  Relationship) ตัวอย่างที่ 7.3 ถึงตัวอย่างที่ 7.5 แสดงตัวอย่างไดอะแกรม      อี
อาร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า (CUSTOMER) กับรถ (CAR) โดยที่ความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็น 

1) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (ลูกค้าแต่ละคนซื้อรถได้หลายคัน และรถแต่ละคันถูกซื้อ 

ด้วยลูกค้าคนเดียว) 
2) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (ลูกค้าแต่ละคนซื้อรถได้คันเดียว และรถแต่ละคันถูกซื้อโดย 

ลูกค้าคนเดียว) 
3) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (ลูกค้าแต่ละคนซื้อรถได้หลายคัน และรถแต่ละคันถูกซื้อ 

โดยลูกค้าหลายคน) 
การที่จะเป็นความสัมพันธ์นั้น ขึ้นกับเงื่อนไขของระบบ ซึ้งผู้ออกแบบระบบต้องระบุให้ชัดเจน

ใน Business Rules ของระบบ 

 

EMPLOYEE 

empNo 

empName 

empAddr 

DEPENDENCE 

depName 

depAddr 

depTel 

EMPLOYEE (empNo, empName, empAddr) 

DEPENDENCE (depName, depNo, depAddr, depTel) 
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1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship) ไดอะแกรมจะแสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตี้ โดยที่เอนทิตี้ด้านหนึ่งบนไดอะแกรมเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง 
(1-side) ส่วนอีกเอนทิตี้ที่อยู่บนไดอะแกรมอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่ม (m-side)  

รูปที่ 7.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ CUSTOMER ที่เป็น 1-side และเอนทิตี้ CAR ที่เป็น  
m-side 

ในการแปลงไดอะแกรมที่ประกอบไปด้วยเอนทิตี้และความสัมพันธ์ดังกล่าวเอนทิตี้ 1-side  

ให้แปลงเป็นรีเลชั่นตามปกติ ส่วนเอนทิตี้ที่เป็น m-side นั้นให้สร้างรีเลชั่นที่ประกอบไปด้วย Simple 

Attribute และคัดลอกคีร์หลักของเอนทิตี้ 1-side มาวางบนรีเลชั่นเดียวกันนี้เพ่ือท าหน้าที่เป็นคีร์นอก 
(Foreign Key) ของรีเลชั่น 

 

ตัวอย่างที่ 7.3 แปลงไดอะแกรมที่ก าหนดให้เป็นรีเลชั่น 

 

CUSTOMER 

custNo 

custName 

custAddr 

 

CUSTOMER (custNo, custName, custAddr) 

CAR (carNo, modelCode, carYear, cusNo) 

 

รูปที่ 7.3 ตัวอย่างการแปลงเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มเป็นรีเลชั่น 

 

2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationship)ไดอะแกรมจะแสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยอาจจะเป็น Mandatory ทั้งสอง
ด้าน หรือ Mandatory บนด้านหนึ่งหรือ Optional ทั้งสองด้าน รูปที่ 6.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตี้ CUSTOMER และเอนทิตี้ CAR ที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งที่เป็น Mandatory ทั้งสอง
ด้าน ในการแปลงไดอะแกรมที่ประกอบไปด้วยเอนทิตี้และความสัมพันธ์ดังกล่าว ให้รวมทั้งสองเอนทิตี้
เป็นหนึ่งรีเลชั่น โดยเลือกคีย์หลักของเอนทิตี้ใดเอนทิตี้หนึ่งให้เป็นคีย์หลักของรีเลชั่นนั้น 

 

CAR 

carNo 

modelCode 

carYear 
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ตัวอย่างที่ 7.4 แปลงไดอะแกรมที่ก าหนดให้เป็นรีเลชั่น 

 

CUSTOMER 

custNo 

custName 

custAddr 

 

CUSTOMER (custNo, custName, custAddr, carNo, modelCode, carYear) 

 

รูปที่ 7.4 ตัวอย่างการแปลงเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นรีเลชั่น 

 

 3.  ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship) ไดอะแกรมจะแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตี้ โดยที่ทั้งสองเอนทิตี้บนไดอะแกรมเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่ม  (m-

side และ n-side) รูปที่ 7.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ CUSTOMER และ เอนทิตี้ CAR ที่มี
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ในการแปลงไดอะแกรมที่ประกอบไปด้วยเอนทิตี้และความสัมพันธ์
ดังกล่าว ให้สร้าง 

1. รีเลชั่นส าหรับเอนทิตี้ที่เป็น m-side 

2. รีเลชั่นส าหรับเอนทิตี้ที่เป็น n-side 

3. รีเลชั่นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ m-side และเอนทิตี้ n-side ที่ประกอบ 

ไปด้วยแอตตริบิวต์ที่อยู่บนความสัมพันธ์ (ถ้ามี) และคัดลอกคีย์หลักของเอนทิตี้ m-side และ n-side 

มาวางบนรีเลชั่นเดียวกันนี้ เพ่ือท าหน้าที่เป็นคียน์อก (Foreign Key) ของรีเลชั่น ส่วนคีย์หลักของรีเลชั่น
นี้จะประกอบด้วยคียห์ลักของเอนทิตี้ m-side และเอนทิตี้ n-side ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAR 

carNo 

modelCode 

carYear 

buy 
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ตัวอย่างที่ 7.5 แปลงไดอะแกรมที่ก าหนดให้เป็นรีเลชั่น 

 

 

 

 

CUSTOMER (custNo, custName, custAddr) 

CAR (carNo, modelCode, carYear) 

CUST_CAR (custNo, carNo) 

 

รูปที่ 7.5 ตัวอย่างการแปลงเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มเป็นรีเลชั่น 

 

4. Map Unary Relationship ไดอะแกรมอีอาร์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้เดียว  
(Unary Relationship) นั้น สามารถเขียนให้เป็นไดอะแกรมอีอาร์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสอง
เอนทิตี้ (Binary Relationship) ที่มีความหมายเดียวกันได้ ดังนั้นการแปลงไดอะแกรมอีอาร์ดังกล่าวนี้
ให้เป็นรีเลชั่น สามารถท าได้เช่นเดียวกันกับการแปลงไดอะแกรมอีอาร์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสอง
เอนทิตี้ให้เป็นรีเลชั่น รูปที่ 7.6 (ก) และ (ข) เป็นไดอะแกรมอีอาร์ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
EMPLOYEE โดยรูปที่ 7.6 (ก) เป็นไดอะแกรมที่ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตี้  เมื่อแปลง
ไดอะแกรมอีอาร์ดังกล่าวให้เป็นรีเลชั่น ต้องเปลี่ยนชื่อเอนทิตี้ และแอตตริบิวต์บนไดอะแกรมด้านหนึ่ง 
ท าให้ไดร้ีเลชั่นดังแสดงในรูปที่ 7.6 (ค) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAR 

carNo 

modelCode 

carYear 

CUSTOMER 

custNo 

custName 

custAddr 
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ตัวอย่างที่ 7.6 แปลงไดอะแกรมที่ก าหนดให้เป็นรีเลชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.6 ตัวอย่างการแปลงเอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์เอกภาพเป็นรีเลชั่น 

 

5. Map Ternary Relationship ไดอะแกรมอีอาร์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามเอนทิตี้  
(Ternary Relationship) ควรแปลงให้เป็น Associative Entity เพ่ือให้ง่ายในการแปลงเป็นรีเลชั่น
ต่อไป 

 

6. Map Associative Entity ไดอะแกรมอีอาร์ที่มีแอตตริบิวต์บนความสัมพันธ์ หรือมี 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามเอนทิตี้นั้น จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของ Associative Entity ในการแปลง
ไดอะแกรมท่ีประกอบไปด้วยเอนทิตี้และความสัมพันธ์ดังกล่าว ให้สร้าง 

1. รีเลชั่นส าหรับเอนทิตี้ที่เป็น Strong Entity 

2. รีเลชั่นส าหรับเอนทิตี้ที่เป็น Associative Entity โดยที่รีเลชั่นนี้จะประกอบไปด้วย   
แอตตริบิวต์ทั้งหมดของเอนทิตี้ และคัดลอกคีย์หลักท่ีเป็น Strong Entity มาวางบนรีเลชั่นเดียวกันนี้ 
เพ่ือท าหน้าที่เป็นคีย์นอก (Foreign Key) ของรีเลชั่น ส่วนคีย์หลักของรีเลชั่นนี้จะประกอบด้วยคีย์หลัก
ของเอนทิตี้เป็น Strong Entity รวมกับคยี์หลักของ Associative Entity (ถ้ามี) ดังแสดงในตัวอย่างที่ 
7.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              (ข) 

 

 

(ก)                                                                                (ค) 

              manages 

 

 

 

 

 

 
EMPLOYEE (empNo, empName, empAddr, mngrNo, 

mngrName, mngrAddr) 

EMPLOYEE 

empNo 

empName 

empAddr 

EMPLOYEE 

empNo 

empName 

empAddr 

EMPLOYEE 

empNo 

empName 

empAddr 
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ตัวอย่างที่ 7.7 แปลงไดอะแกรมที่ก าหนดให้เป็นรีเลชั่น 

 

  has                                        has                                                            

 

 

CUSTOMER (custNo, custName, custAddr) 

VENDOR (vendorNo, vendorName, vendorAddr) 

SHIPMENT (shipmentNo, cusNo, vendorNo, shipmentData) 

 

รูปที่ 7.7 ตัวอย่างการแปลง Associative Entity เป็นรีเรชั่น 

 

7. Map Supertype/Subtype การแปลงไดอะแกรมอีอาร์ที่ประกอบไปด้วย Supertype  

และ Subtype นั้นให้สร้าง 
1. รีเลชั่นส าหรับเอนทิตี้ที่เป็น Supertype 

2. รีเลชั่นส าหรับเอนทิตี้ที่เป็น Subtype โดยที่รีเลชั่นนี้ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ทั้งหมด
ของเอนทิตี้ที่เป็น Subtype และคัดลอกแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของเอนทิตี้ที่เป็น Supertype มาวาง
บนรีเลชั่นเดียวกันนี้ เพื่อท าหน้าที่เป็นคียห์ลักของรีเลชั่น โดยต้องเปลี่ยนชื่อของแอตตริบิวต์ดังกล่าว
ไม่ให้ซ้ ากับคีย์หลักของรีเลชั่นที่เป็น Supertype 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTOMER 

custNo 

custName 

custAddr 

SHIPMENT 

shipmentNo 

shipmentData 

VENDOR 

vendorNo 

vendorName 

vendorAddr 
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ตัวอย่างที่ 7.8 แปลงไดอะแกรมที่ก าหนดให้เป็นรีเลชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.8 ตัวอย่างการแปลง Supertype/Subtype เป็นรีเลชั่น 

 

7.2 การนอร์มัลไลซ์ (Normalization) 

ปัญหาส าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันเป็นระบบแฟ้มข้อมูลคือ ปัญหาเรื่องความ
ซ้ าซ้อนกันของข้อมูลที่ท าให้เกิดปัญหาตามมาคือ Data Inconsistency และ Data Anomalies ดังนั้น
เมื่อปรับเปลี่ยนจากระบบแฟ้มข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล จ าเป็นต้องมีวิธีการที่ท าให้ข้อมูลในระบบมี
ความซ้ าซ้อนน้อยที่สุด เพ่ือเป็นการก าจัดปัญหาดังกล่าว 

การนอร์มัลไลซ์หรือการท าให้เป็นบรรทัดฐาน เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่ท าการปรับรีเลชั่นให้
อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานหรือนอร์มัลฟอร์ม (Normal Form) เพ่ือให้รีเลชั่นที่ได้นั้นมีความซ้ าซ้อนน้อย
ที่สุด 

การนอร์มัลไลซ์สามารถท างานตามล าดับขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 7.10 โดยรีเลชั่นที่อยู่ในนอร์มัล
ฟอร์มระดับที่สูงกว่าจะมีความซ้ าซ้อนน้อยกว่ารีเลชั่นที่อยู่ในนอร์มัลฟอร์มระดับที่ต่ ากว่า กล่าวคือ เป็น

STAFF 

staffNo 

staffName 

staffPosition 

staffSalary 

MANAGER 

mngStart 

mngBonus 

SALES 

salesCar 

salesAmt 

SECRETARY 

scrType 

 

STAFF(staffNo, staffName, staffPosition, staffSalary) 

MANAGER (MNGstaffNo, mngStart, mngBonus) 

SALES (SALstaffNo, salesCar, salesAmt) 

SECRETARY (SCRstaffNo, scrType) 

{optional,And} 
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รีเลชั่นที่มีคุณสมบัติของ well structure มากกว่ารีเลชั่นที่อยู่ในนอร์มัลฟอร์มระดับที่ต่ ากว่า เช่น 2NF 

ดีกว่า 1NF และ 3NF ดีกว่า 2NF เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตามไม่จ าเป็นเสมอไปว่าที่รีเลชั่นในนอร์มัลฟอร์มระดับสูงที่สุดจะต้องเป็นรีเลชั่นที่ดี
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากรีเลชั่นที่อยู่ในนอร์มัลฟอร์มระดับสูงจะมีรีเลชั่นเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องเสียเวลา
มากในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเพราะต้องเรียกใช้รีเลชั่นจ านวนมาก และต้องเชื่อมโยงรีเลชั่นเป็น
จ านวนมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ออกแบบระบบฐานข้อมูลจ า เป็นต้องค านึงถึงความต้องการหรือ
เป้าหมายของระบบ ว่าระบบต้องการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลเพ่ือลดพ้ืนที่ของหน่วยความจ าที่
จ าเป็นต้องใช้ หรือต้องการให้ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือแสดงผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ใช้ได้
ในระยะเวลาสั้นที่สุดเพื่อจะได้ออกแบบฐานข้อมูลของระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
รีเลชั่นที่มีคุณสมบัติ Well Structure หมายถึง รีเลชั่นที่มีความซ้ าซ้อนน้อยที่สุด ท าให้ผู้ใช้สามารถ เพิ่ม 
ลบ แก้ไขข้อมูลในรีเลชั่นได้โดยไม่เกิดปัญหา Data Inconsistencies และปัญหา Data Anomalies 

 

 

 

รูปที่ 7.9 ความสัมพันธ์ระหว่างนอร์มัลฟอร์มระดับต่าง ๆ 

ที่มา: สุจิตรา อดุลยเกษม (2553) 
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รูปที่ 7.10 ขั้นตอนการท างานของการนอร์มัลไลซ์ (Normalization) 

 

7.2.1 ฟังก์ชันการขึ้นตรงต่อกัน (Functional Dependency :FD) 

ฟังก์ชันการขึ้นตรงต่อกัน เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแอตตริบิวต์ในรีเลชั่น ให้
พิจารณารีเลชั่น R ที่ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ A และ B กล่าวว่าแอตตริบิวต์ B เป็น ฟังก์ชันการขึ้นตรง
ต่อกันบนแอตตริบิวต์ A ถ้าค่าของแอตตริบิวต์ B ขึ้นกับแอตตริบิวต์ A หรือเมื่อก าหนดค่าของแอตตริ
บิวต์ A แล้ว จะท าให้ได้ค่าของแอตตริบิวต์ B เพียงค่าเดียวเท่านั้น (Atomic Value) แสดงด้วย
สัญลักษณ์ A B ซึ่งหมายถึง แอตตริบิวต์ A ท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนด (Determinant) ที่ท าการก าหนด 
(Determine) ค่าของแอตตริบิวต์ B ดังแสดงในรูปที่ 7.11 

 

 

Table With multivalued attribute 

ก าจัด Multivalued Attribute 

 

                                                          ก าจัด Partial Dependencies 

 

ก าจัด Transitive Dependencies 

 

ก าจัด Anomalies 

 

                                                       ก าจัด Multivalued Dependencies 

 

ก าจัด Anomalies อื่นๆ 

 

 

Well-structured relation 

First Normal Form (1NF) 

Second Normal Form (2NF) 

Third Normal Form (3NF) 

Boyce-Code Normal Form 

Fourth Normal Form (4NF)  

Fifth Normal Form (5NF) 
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รูปที่ 7.11 แผนผังแสดง Functional Dependency 

 

ในการพิจารณาเพ่ือหา FD หรือเซตของ FD ของแต่ละรีเลชั่นนั้น จะเริ่มต้นด้วยการ
พิจารณาว่า ในรีเลชั่นมีแอตตริบิวต์หรือกลุ่มของแอตตริบิวต์ใดบ้างที่สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนด 
(Determinant) จากนั้นจึงพิจารณาว่าแอตตริบิวต์ที่เป็นผู้ก าหนดนี้ท าการก าหนดได้ค่าของแอตตริบิวต์
หรือกลุ่มของแอตตริบิวต์ใดบ้าง โดยที่ FD ที่ได้นี้จะต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติของ FD ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1-to-1 Relationship) 

2) เป็นจริงในทุกกรณี (Hold for All Time) 

3) เป็น Non Trivial  ซึ่งเป็นแอตตริบิวต์ทางขวาหรือแอตตริบิวต์ที่ถูกก าหนดเป็นสับเซ็ต 
ของแอตตริบิวต์ที่อยู่ทางซ้ายซึ่งเป็นแอตตริบิวต์ที่เป็นผู้ก าหนด (Determinant)  

เมื่อพิจารณาต่อไปว่าแอตตริบิวต์ stdMajor จะสามารถท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดได้หรือไม่ จะ
เห็นว่าเมื่อก าหนดค่าของสาขาวิชาเอกของนักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ จะท าให้ได้รหัสนักศึกษามากกว่า 
1 ค่า (53024910 และ 57024918) จะเห็นว่า stdMajor  stdCode มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ
กลุ่ม ดังนั้น stdMajor  stdCode จึงไม่ใช่ FD ของรีเลชั่น STDENT 

 

 

 

 

รูปที่ 7.12 แผนผังแสดง Functional Dependency ของรีเลชั่น STUDENT 

 

จากรูปที่ 7.12 แสดงตัวอย่างการพิจารณาหา FD ของรีเลชั่น STUDENT จะเห็นว่าเมื่อ
ก าหนดค่าของรหัสประจ าตัวนักศึกษา (stdCode) จะท าให้ได้ค่าของสาขาวิชาเอก (stdMajor) ของ
นักศึกษาคนนั้นเพียงค่าเดียวเท่านั้น เช่น นักศึกษารหัสประจ าตัว 53024910 มีสาขาวิชาเอกคือ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง และเป็นจริงส าหรับทุกรายการของรีเลชั่น กล่าวคือ 

stdCode stdMajor 

53024910 คอมพิวเตอร ์
57024902 คอมพิวเตอร ์
57024918 คณิตศาสตร ์

A B 

stdCode stdMajor 

stdMajor stdCode 
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ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนใดก็ตาม เมื่อระบุรหัสประจ าตัวนักศึกษาจะท าให้ได้สาขาวิชาเอกของนักศึกษา
เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น ท าให้ได้ FD ของรีเลชั่น STUDENT คือ stdCode  stdMajor โดยมี 
stdCode ท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนด (Determinant) 

 

7.2.2 กระบวนการนอร์มัลไลซ์ (The Process of Normalization)  

กระบวนการนอร์มัลไลซ์ มีการท างานตามล าดับขั้น 

1) นอร์มัลฟอร์มระดับท่ี 1 (First Normal Form :1NF) รีเลชั่นที่อยู่ใน 1NF จะต้องไม่มี  

Multivalued Attribute กล่าวคือค่าของแอตตริบิวต์ต้องมีคุณสมบัติ Atomic ดังนั้นการแปลงรีเลชั่น
ใดๆ ให้อยู่ในนอร์มัลฟอร์มระดับที่ 1 นี้จะต้องก าจัด Multivalued Attribute ของรีเลชั่นนั้นออกไป ซึ่ง
อาจท าโดยวิธีการต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมข้อมูลในเซลล์ของรีเลชั่นให้เต็ม (Flattening the Table) เป็นการเติมข้อมูล 

ลงในเซลล์ที่ว่างของรีเลชั่นให้เต็ม (Fill Blank Field) วิธีนีแ้ม้ว่าจะสามารถก าจัด Multivalued 

Attribute ออกไปได้ แต่กลับท าให้เกิดข้อมูลซ้ าซ้อนเพิ่มมากข้ึนในรีเลชั่น 

2. การแยกตารางหรือรีเลชั่น (Separating the Table) เป็นการแยกตารางหรือรีเลชั่น 

เพ่ือก าจัด Multivalued Attribute ในรีเลชั่นออกไปวิธีนี้ท าให้ได้รีเลชั่นจ านวนมากขึ้น โดยรีเลชั่นที่ได้
นี้ยังมีความซ้ าซ้อนของข้อมูลในรีเลชั่นอยู่บ้าง 

 

รูปที่ 7.13 แผนผังแสดง Functional Dependency 

 

 

 

Functional Dependency 

 

A B D 

C 

E 
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ตัวอย่างที่ 7.9 :แปลงรีเลชั่น STUDENT_SCHEDULE ที่ก าหนดให้อยู่ใน 1NF เมื่อรีเลชั่นนี้เป็นรีเลชั่นที่
เก็บตารางเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน และก าหนดให้แต่ละวิชามี 1 กลุ่ม (Section) 

 

ตารางท่ี 7.1 ตัวอย่างรีเลชั่นที่อยู่ใน UNF ของตาราง STUDENT_SCHEDULE 

 

วิธีท า 

วิธีที่ 1: เพ่ิมข้อมูลในเซลล์ของรีเลชั่นให้เต็ม (Flattening the Table) 

STUDENT_SCHEDULE_1NF 

 

 

 

รูปที่ 7.14 ผลลัพธ์จากการแปลงรีเลชั่นให้อยู่ในระดับ 1NF โดยใช้วิธีเพ่ิมข้อมูลของรีเลชั่นให้เต็ม 

 

 

stdCode stdName subjCode subjName Day Time LectID lectName 

53024910 นายพิทักษ์  
 

4127322 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 อ.คณิศร 
4127312 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 อ.มานะ 

57024902 นายอนุพงศ์  4127322 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 อ.คณิศร 
4127312 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 อ.มานะ 

4127322 ระบบฐานข้อมลู ศุกร ์ 13:00-16:00 CE102 อ.มานะ 

stdCode stdName subjCode subjName Day Time lectCode lectName 

53024910 นายพิทักษ์  4127322 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 อ.คณิศร 
53024910 นายพิทักษ์  4127312 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 อ.มานะ 

57024902 นายอนุพงศ์  4127322 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 อ.คณิศร 
57024902 นายอนุพงศ์  4127312 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 อ.มานะ 

57024902 นายอนุพงศ์  4127322 ระบบฐานข้อมลู ศุกร ์ 13:00-16:00 CE102 อ.มานะ 

FD : stdCode, subName, subjName, Day, Time, lectCode, lectName 
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วิธีที่ 2: แยกตารางหรือรีเลชั่น (Separating the Table) 

stdCode stdName 

53024910 นายพิทักษ์  
57024902 นายอนุพงศ์  

 

รูปที่ 7.15 ผลลัพธ์จากการแปลงรีเลชั่นให้อยู่ในระดับ 1NF โดยใช้วิธีแยกตารางหรือรีเลชั่น 

 

ในการแปลงรีเลชั่นให้เป็นนอร์มัลฟอร์มระดับต่อๆ ไปนั้นจะใช้ตัวอย่างรีเลชั่นในรูปที่ 
7.16 ซึ่งเป็นรีเลชั่นที่เป็นผลลัพธ์จากการแปลงรีเลชั่นให้อยู่ในรูป 1NF โดยใช้วิธีเพ่ิมข้อมูลในเซลล์ของ
รีเลชั่นให้เต็ม 

 

2. นอร์มัลฟอร์มระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF) รีเลชั่นที่อยู่ใน 2NF จะต้อง
เป็นรีเลชั่นที่อยู่ใน 1NF และมีคุณสมบัติการขึ้นต่อกันแบบทั้งหมด (Full FD) ดังนั้นการแปลงรีเลชั่นใดๆ 
ให้อยู่ในนอร์มัลฟอร์มระดับที่ 2 นี้ จะต้องจ ากัดการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน (Partial PD) ของรีเลชั่นนั้น
ออกไปด้วยการแยกแอตตริบิวต์ที่มีคุณสมบัติ Partial FD ออกเป็นรีเลชั่นใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

stdCode subjCode subjName Day Time lectCode lectName 

4907010 4127322 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 อ.คณิศร 
4907010 4127312 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 อ.มานะ 

4907012 4127322 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 อ.คณิศร 
4907012 4127312 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 อ.มานะ 

4907012 4127322 ระบบฐานข้อมลู ศุกร ์ 13:00-16:00 CE102 อ.มานะ 
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รูปที่ 7.16 แผนผังแสดง Partial Dependency 

 

ในการแปลงรีเลชั่นจาก 1NF ให้เป็น 2NF แบ่งข้ันตอนการท างานออกเป็น 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: Identify All Key Components 

จาก FD ของรีเลชั่นที่อยู่ใน 1NF ท าให้ได้แอตตริบิวต์ที่เป็นผู้ก าหนด (Determinant) 

ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย 1 แอตตริบิวต์ หรือมากกว่าหนึ่งแอตตริบิวต์ เขียนแต่ละแอตตริบิวต์ที่เป็น
องค์ประกอบของผู้ก าหนด (Determinant) ลงบนแต่ละบรรทัดและเขียน Combination ของแต่ละ
แอตตริบิวต์ลงบนบรรทัดต่อๆ ไป 

ขั้นตอนที่ 2 : Identify the Dependent Attributes 

ก าหนดให้แอตตริบิวต์ที่เขียนไว้บนแต่ละบรรทัดในขั้นตอนที่ 1 เป็น Determinant 

เขียน FD โดยพิจารณาว่าแต่ละแอตตริบิวต์ที่ท าหน้าที่เป็น Determinant สามารถก าหนดค่าแอตตริ
บิวต์ใดได้บ้างโดยการขึ้นต่อกันแบบทั้งหมด (Full FD) คือทุกแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์ ขึ้นกับคีย์หลัก
ทั้งหมด และ การขึ้นต่อกับแบบบางส่วน (Partial FD) คือแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์ ขึ้นกับบางส่วนของคีย์
หลกั 

 

 

 

 

 

A B D 

C 

E 

Partial Dependency 
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ตัวอย่างที่ 7.10 แปลงรีเลชั่น STUDENT_SCHEDULE_1NF ที่ก าหนดให้อยู่ใน 2NF 

STUDENT_SCHEDULE_1NF 

 

FD : stdCode, subName, subjName, Day, Time, lectCode, lectName 

 

วิธีท า 
 ขั้นตอนที่ 1: Identify All Key Components 

  stdCode 

  subjCode 

  stdCode, subjCode 

 ขั้นตอนที่ 2 : Identify the Dependent Attributes 

  FD1 : stdCode -> stdName 

  FD2 : subjCode -> subjName 

  FD3: stdCode, subjCode ->Day, Time, lectCode, lectName 

 

STUDENT     SUBJECT 

  

 

 

 

 

stdCode stdName subjCode subjName Day Time lectCode lectName 

53024910 นายพิทักษ์  4127322 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 อ.คณิศร 
53024910 นายพิทักษ์  4127312 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 อ.มานะ 

57024902 นายอนุพงศ์  4127322 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 อ.คณิศร 
57024902 นายอนุพงศ์  4127312 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 อ.มานะ 

57024902 นายอนุพงศ์  4127322 ระบบฐานข้อมลู ศุกร ์ 13:00-16:00 CE102 อ.มานะ 

stdCode stdName 

53024910 นายพิทักษ์  
57024902 นายอนุพงศ์  

subjCode subjName 

4127322 ระบบฐานข้อมลู 

4127312 ระบบปฏิบตัิการ 
4124501 การสื่อสารข้อมลู 
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STD_SUBJ_LECT 

stdCode subjCode Day Time lectCode lectName 

517321 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 อ.คณิศร 
517323 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 อ.มานะ 

517321 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 อ.คณิศร 
517323 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 อ.มานะ 

517351 ระบบฐานข้อมลู ศุกร ์ 13:00-16:00 CE102 อ.มานะ 

 

3. นอร์มัลฟอร์มระดับ 3 (Third Normal Form : 3NF) รีเลชั่นที่อยู่ใน 3NF  จะต้องเป็น
รีเลชั่นที่อยู่ใน 2NF และไม่มี Transitive dependency ดังนั้นการแปลงรีเลชั่นใด ๆ ให้อยู่ในนอร์มัล
ฟอร์มระดับ 3 นี้ จะต้องก าจัด Transitive dependency ของรีเลชั่นออกไป ด้วยการแยกแอตตริบิวต์
เหล่านี้ออกไปเป็นรีเลชั่นใหม่ 

 

รูปที่ 7.17 แผนผังแสดง Transitive Dependency 

 

ตัวอย่างที่ 7.11 : แปลงรีเลชัน่ที่เป็นผลลัพธ์จากตัวอย่างที่ 7.10 ให้อยู่ใน 3NF  

 วิธีท า 
 ผลลัพธ์จากตัวอย่างที่ 7.11 ได้รีเลชั่นที่อยู่ใน 2NF และมี FD ดังนี้ 
  FD1 : stdCode -> stdName 

  FD2 : subjCode -> subjName 

  FD3 : stdCode, subjCode -> Day, Time, lectCode, lectName 

 

 

Determinant ไมเ่ป็น Candidate key 

 

A B D 

C 

E 
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 STUDENT_SCHEDULE 

STUDENT_SCHEDULE_1NF 

STUDENT SUBJECT STD_SUBJ_LECT 

STD_SUBJ LECT STUDENT SUBJECT 

 พิจารณา 
 FD1 : stdCode -> stdName 

 แอตตริบิวต์ที่เป็น Non-key คือ stdName ไม่สามารถท าหน้าที่เป็น Determinant 

 ดังนั้น รีเลชั่นนี้ไม่มี transitive Dependency ดังนั้นรีเลชัน่นี้อยู่ใน 3NF 

 FD2 : subjCode -> subjName 

 แอตตริบิวต์ที่เป็น Non-key คือ subjName ไม่สามารถท าหน้าที่เป็น determinant 

 ดังนั้น รีเลชั่นนี้ไม่มี Transitive Dependency ดังนั้นรีเลชัน่นี้อยู่ใน 3N1 

 FD3 : stdCode, subCode -> Day, Time, lectCode, lectName 

 แอตตริบิวต์ที่เป็น Non-key คือ  
 Day 

 Time 

 lectCode 

  lectName  

 โดยที่ lectCode -> lectName 

 ดังนั้นรีเลชั่นนี้มี Transitive dependency ดังนั้นรีเลชั่นนี้ไม่อยู่ใน 3NF การแปลง
รีเลชั่นให้อยู่ใน 3NF ต้องแยกรีเลชั่นนี้ออกเป็น 2 รีเลชั่น คือ 

  FD3-1 : lectCode -> lectName 

  FD3-2 : stdCode, subjCide -> Day, Time, lectCode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 7.18 รีเลชั่นที่เป็นผลจากการแปลงรีเลชั่น STUDENT_SCHEDULE_1NF ให้อยู่ในระดับ 3NF 

 

UNF : 

 

1NF:  

 

 

2NF :  

 

3NF : 
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รูปที่ 7.19 รีเลชั่นที่เป็นผลลพัธ์ จากการแปลงรีเลชั่น STUDENT_SCHEDULE ให้อยู่ในนอรม์ัลฟอร์ม 

 

4. นอร์มัลฟอร์ม BCNF (Boyce-Codd Normal Form : BCNF) รีเลชั่นที่อยู่ ใน BCNF 

จะต้องเป็นรีเลชั่นที่อยู่ใน 3NF และแอตตริบิวต์ที่เป็นผู้ก าหนด (Determinant) ทั้งหมดต้องเป็นคีย์
คู่แข่งด้วย (Candidate Key) 

พบว่ารีเลชั่นที่อยู่ใน BCNF จะอยู่ใน 3NF ด้วย แต่รีเลชั่นที่เป็น 3NF อาจจะไม่เป็น BCNF 

 

 

 

 

stdCode stdName 

53024910 นายพิทักษ์  
57024902 นายอนุพงศ์  

stdCode subjCode Day Time lectCode 

4127322 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 

4127312 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 

4127322 ระบบฐานข้อมลู จันทร์ 9:00-12:00 CE103 

4127312 ระบบปฏิบตัิการ อังคาร 9:00-12:00 CE102 

4127322 ระบบฐานข้อมลู ศุกร ์ 13:00-16:00 CE102 

lectCode lectName 

CE103 อ.คณิศร 
CE102 อ.มานะ 

subjCode subjName 

4127322 ระบบฐานข้อมลู 

4127312 ระบบปฏิบตัิการ 
4124501 การสื่อสารข้อมลู 

STUDENT 

ห

LECT STD_SUBJ 
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(ค) 3NF และ BCNF 

รูปที่ 7.20 การแปลงรีเลชั่นที่อยู่ใน 3NF ให้เป็น BCNF 

 

A E D 

C 

B 

 

A B 

C 

D 

E B 

 

 

Determinant ไมเ่ป็น Candidate key 

 

A B D 

C 

E 

(ก) 3NF แต่ไม่เป็น BCN 

(ข) 1NF 
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ตัวอย่างที่ 7.12 : แปลงรีเลชัน่ที่เป็นผลลัพธ์จากตัวอย่างที่ 7.11 ให้อยู่ใน BCNF เมื่อก าหนดให้อาจารย์
แต่ละคนสอน 1 รายวิชา 

 วิธีท า 

 ผลลัพธ์จากตัวอย่างที่ 7.11 ได้รีเลชั่นที่อยู่ใน 3NF และมี FD ดังนี้ 

  FD1 : stdCode -> stdName 

  FD : subjCode -> subjName 

  FD3-1 : lectCode -> lectName 

  FD3-2 : stdCode, subjCode -> Day, Time, lectCode 

 พิจารณา 
  FD1 : stdCode -> stdName ; BCNF 

  FD : subjCode -> subjName ; BCNF 

  FD3-1 : lectCode -> lectName; BCNF 

  FD3-2 : stdCode, subjCode -> Day, Time, lectCode 

  เนื่องจากโจทย์ระบุว่าอาจารย์แต่ละคนสอน 1 รายวิชา 
  ท าให้ ได้ lectCode -> subjCode 

  ดังนั้น FD3-2 ไม่เป็น BCNF 

  FD3-2-1 : stdCode, lectCode -> Day, Time ; BCNF 

  FD3-2-2 : lectCode -> subjCode  ; BCNF 

 

5. นอร์มัลฟอร์มระดับที่ 4 (Fourth Normal Form : 4NF ) รีเลชั่นที่อยู่ใน 4NF จะต้อง
เป็นรีเลชั่นที่อยู่ใน 3NF และไม่มี Multivalued Dependency (MVD) ดังนั้นการแปลงรีเลชั่นใดๆ ให้
อยู่ในนอร์มัลฟอร์มระดับท่ี 4 นี้จะต้องก าจัด Multivalued dependency ของรีเลชั่นนั้นออกไป 

 

6. นอร์มัลฟอร์มระดับที่ 5 (Fifth Normal Form : 5NF) รีเลชั่นที่อยู่ใน 4NF และไม่มี 
Join Dependency (JD) ดังนั้นการแปลงรีเลชั่นใดๆ ให้อยู่ในนอร์มัลฟอร์มระดับที่ 5 นี้ จะต้องก าจัด 
Join Dependency ของรีเลชั่นนั้นออกไป 
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สรุป 

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะที่มีการแปลงฐานข้อมูลเชิงแนวคิดให้เป็นรูปแบบจ าลองข้อมูล
เชิงสัมพันธ์หรือรีเลชั่น จากนั้นท าการนอร์มัลไลซ์รีเลชั่นเพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลในรีเลชั่น 

ในการแปลงไดอะแกรมอีอาร์ /อีอีอาร์เป็นรีเลชั่นแบ่งขั้นตอนการท างานออกเป็น 7 ขั้นตอน โดยที่
แต่ละข้ันตอนไม่จ าเป็นต้องท าเรียงล าดับกัน บางขั้นตอนสามารถท าพร้อมกัน และบางข้ันตอนอาจจะไม่
ถูกท า ขั้นตอนการแปลงมีดังนี้ 

1. Map Strong Entity 

2. Map Weak Entity 

3. Map Binary Relationship 

4. Map Unary Relationship 

5. Map Ternary Relationship 

6. Map Associative Relationship 

7. Map Super type/Subtype 

การนอมัลไลซ์เป็นกระบวนการหรือวีธีการที่ท าการปรับรีเลชั่นให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน 
(Normal Form) เพ่ือให้รีเลชั่นที่ได้นั้นมีความซ้ าซ้อนน้อยที่สุด กระบวนการนอร์มัลไลซ์มีการท างาน
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1) First Normal Form (1NF) รีเลชั่นอยู่ใน 1NF ต้องไม่มี Multivalued Attribute 

2) Second Normal Form (2NF) รีเลชั่นที่อยู่ใน 2NF ต้องเป็นรีเลชั่นใน 1NF และมีคุณสมบัติ 
Full FD 

3) Third Normal Form (3NF) รีเลชั่นที่อยู่ใน 3NF ต้องเป็นรีเลชั่นที่อยู่ใน 2NF และไม่มี 
Transitive Dependency 

4) Boyce-Codd Normal Form (BCNF) รีเลชั่นที่อยู่ใน BCNF จะต้องเป็นรีเลชั่นที่อยู่ใน 3NF 

และแอตตริบิวต์ที่เป็นผู้ก าหนด (Determinant) ทั้งหมดต้องเป็นคีย์คู่แข่งด้วย (Candidate Key) 

5) Fourth Normal Form (4NF) รีเลชั่นที่อยู่ใน 4NF จะต้องเป็นรีเลชั่นที่อยู่ใน 3NF และไม่มี 
Multivalued Dependency (MVD) 

6) Fifth Normal Form (5NF) รีเลชั่นที่อยู่ใน 5NF ต้องเป็นรีเลชั่นที่อยู่ใน 4NF และไม่มี Join 

Dependency (JD) 
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แบบฝึกหัด 

 

1. อธิบายขั้นตอนการแปลงไดอะแกรมอีอาร์เป็นรีเลชั่นมาโดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่าง 

2. จงอธิบายแปลงไดอะแกรมอีอาร์เป็นเป็นรีเลชั่นพร้อมยกตัวอย่าง 
3. จงอธิบายชั้นตอนการนอร์มัลไลซ์ได้พร้อมยกตัวอย่าง 
4. จงอธิบายการปรับรีเลชั่นให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานพร้อมยกตัวอย่าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
 
รายวิชา  การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 Database Management System Design 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 

8.1 กระบวนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ 

8.2 การออกแบบฟิลด์ 
8.3 การออกแบบเรคอร์ด 

8.4 การออกแบบแฟ้มข้อมูลเชิงกายภาพ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายกระบวนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพได้ 
2. บอกขั้นตอนการการออกแบบฟิลด์ได้ 
3. ออกแบบฟิลด์ในฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายการออกแบบเรคอร์ดได้ 
5. ออกแบบเรคอร์ดในฐานข้อมูลได้ 
6. ออกแบบแฟ้มข้อมูลเชิงกายภาพได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ถาม-ตอบ ในระหว่างเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทท่ี 8 

การออกแบบฐานข้อมลูเชิงกายภาพ  

 

 

 การออกแบบข้อมูลเชิงแนวคิด และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ เป็นการออกแบบ
ฐานข้อมูลที่ได้มีการวางโครงสร้างของฐานข้อมูล แต่ยังไม่ได้ก าหนดหรือระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่า
ข้อมูลต่าง ๆ จะจัดเก็บลงในหน่วยความจ าส ารองด้วยวิธีใด ใช้ซอฟต์แวร์หรือ DBMS อะไร ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ  เพ่ือท าการก าหนดโครงสร้างทางกายภาพของ
ฐานข้อมูลจากโครงสร้างที่ได้รับการออกแบบมาแล้วในระดับตรรกะ ซึ่งอาจจะเป็นโครงสร้างของ
แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างเป็นตาราง 2 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ โดยที่
แถวในตารางจะแสดงรายการข้อมูลเรียกว่าทัพเพิล  หรือเรคอร์ด ส่วนคอลัมน์ในตารางคือแอตตริบิวต์ 
หรือฟิลด์ บทนี้จะได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การออกแบบฟิลด์ การ
ออกแบบเรคอร์ด และการออกแบบแฟ้มข้อมูลกายภาพ เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลเชิงกายภาพที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

8.1 กระบวนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Database Design Process) 

 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพมีจุดประสงค์หรือเป้าหมาย(Goal) ส าคัญคือ ประสิทธิภาพใน
การประมวลผลข้อมูล โดยปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของระบบใดๆนั้นมีหลายประการ 
เช่น 

1. จ านวนทรานแซกชั่นต่อหน่วยเวลา (Transaction Throughput) หมายถึงจ านวนทรานแซก 

ชั่นที่สามารถท างานได้เสร็จเรียบร้อยภายในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยทั่วไปแล้ว ต้องการได้จ านวนทราน
แซกชั่นต่อหน่วยเวลามากท่ีสุด 
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2. เวลาตอบสนอง (Response Time) หมายถึง ระยะเวลาที่ต้องการใช้ในการท างานของแต่ละ 

ทรานแซกชั่นให้เสร็จเรียบร้อย โดยทั่วไปแล้ว เราต้องการให้ระบบมีเวลาตอบสนองน้อยที่สุด ซึ่ง
หมายถึงระบบสามารถตอบสนองได้เร็วที่สุด 

 

3. ขนาดของหน่วยความจ าที่จ าเป็นต้องใช้ (Disk Storage) หมายถึงพ้ืนที่หน่วยความจ าหรือ 

ดิสก์ที่ต้องใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบ โดยทั่วไปแล้ว เราต้องการให้ระบบใช้พ้ืนที่หน่วยความจ าน้อย
ที่สุด 

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่ถูกต้องหรือดีที่เสมอไป ผู้ออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจความต้องการของระบบว่าระบบต้องการอะไรเป็น
ประการส าคัญเพ่ือจะได้ออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 

ก่อนที่จะเริ่มออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ  ต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพที่มีประสิทธิภาพข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย 

1. รีเลชั่นที่ผ่านมาการนอร์มัลไลซ์มาแล้วเรียบร้อย 

2. จ านวนรายการข้อมูลที่คาดว่าจะบรรจุในแต่ละรีเลชั่นโดยประมาณ 

3. ขนาดของแต่ละแอตตริบิวต์ในรีเลชั่น 

4. ปริมาณการใช้ข้อมูล ความถี่ของการเรียกใช้ และลักษณะการใช้งานข้อมูล เช่น การ 

บันทึกข้อมูล การลบข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

5. ความต้องการของผู้ใช้ในเรื่องเวลาตอบสนอง (Response Time) ความปลอดภัยข้อมูล  
(Security) การส ารองข้อมูล (Backup) การกู้คืนข้อมูล (Recovery) ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) 

 

นอกจากนี้ในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพนั้น ผู้ออกแบบระบบอาจต้องตัดสินใจในหลาย ๆ  
ประเด็น เป็นต้นว่า การเลือกรูปแบบข้อมูล (Store Format) การรวบรวมแอตตริบิวต์ในโมเดลทาง
ตรรกะให้เป็นเรคอร์ดทางกายภาพ (Physical Record) การเลือกสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ฯลฯ โดยที่
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และประสิทธิภาพของระบบ 

 ไดอะแกรมอีอาร์ที่แสดงให้เห็นรายละเอียดละเอียดปริมาณการเรียกใช้ข้อมูลของระบบ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพต่อไป พิจารณาไดอะแกรมอีอาร์ในรูปที่ 8.1 เมื่อ
ก าหนดให้เส้นประแสดงความถี่ของการเรียกใช้ข้อมูลนั้น (Access Frequency) จะเห็นว่าเอ็นเอนทิตี้ 
PART ถูกเรียกใช้บ่อยครั้งกว่าเอนทิตี้ SUPPLIER ส่วนตัวเลขมุมล่างขวาของเอนทิตี้บอกถึงจ านวน
รายการข้อมูลของเอนทิตี้นั้น ๆ (Data Volume) เช่น เอนทิตี้PART มีจ านวนรายการข้อมูลมากกว่า
เอนทิตี้ SUPPLIER การที่รู้ความถี่ของการเรียกใช้ข้อมูลจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้โดยง่ายว่าควรรวม
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สองเอนทิตี้เป็นตารางเดียวกันหรือแยกตารางกัน ส่วนจ านวนรายการข้อมูลของเอนทิตี้นั้นช่วยให้รู้
ขนาดหรือปริมาณข้อมูลของระบบ ซึ่งท าให้สามารถประมาณขนาดของหน่วยความจ าที่ระบบต้องการ
ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.1 ตัวอย่างไดอะแกรมที่แสดงปริมาณข้อมูลและความถ่ีของการเรียกใช้ข้อมูล 

 

 

8.2 การออกแบบฟิลด์ (Designing Fields) 

 ฟิลด์เป็นหน่วยย่อยที่สุดในโปรแกรมประยุกต์มีความหมายเช่นเดียวกันกับแอตตริบิวต์  (Simple 

Attribute) ในไดอะแกรมอีอาร์ที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ เช่น ฟิลด์ custID เป็นฟิลด์ที่
ใช้เก็บข้อมูลรหัสลูกค้า ฟิลด์ custName เป็นฟิลด์ที่ใช้เก็บข้อมูลชื่อลูกค้า เป็นต้น 

 ในการออกแบบฟิลด์นั้นต้องเลือกชนิดข้อมูลที่จะก าหนดให้เป็นการชนิดข้อมูลของแต่ละฟิลด์ เพ่ือ
ใช้แสดงค่าของฟิลด์ ต้องมีการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกเก็บลงในฐานข้อมูล ตลอดจนการ
จดัการเรื่องข้อมูลที่ขาดหายไป 

 

 

PART 

partNo 

description 

qtyOnHand 

Iocation 

 100 

SUPPLIER 

supplierlID 

supplierName 

suppliierAddr 

 50 

MANUFACTURED 

PART 

routingNo 

 400 

  QUOTATION 

quoteName 

quoteDescr 

                   

2500 

PURCHASED PART 

Supplier[1..5] 

supplierID 

unitPrice 

 700 

60 

75 

(mandatory,and) 

200 
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8.2.1 การเลือกชนิดข้อมูล (Choosing Data Type) 

DBMS มีชนิดข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ผู้ใช้เลือกใช้งานตามความต้องการ แต่ละ DBMS จะมีชนิด
ข้อมูลที่แตกต่างกัน ตารางที่ 8.1 และตารางที่  8.2 แสดงตัวอย่างชนิดข้อมูลของ Microsoft Access 

และ Oracle ตามล าดับ 

 

ตารางที ่8.1 ตัวอย่างชนิดข้อมูลที่ก าหนดใน Microsoft Office Access 

 

ชนิดข้อมูล การใช้งาน ขนาด 

TEXT ตัวอักษรและตัวเลข แต่เป็นตัวเลขที่ไม่ใช้ในการ
ค านวณ 

1-255 อักขระ 

MEMO ตัวอักษรและตัวเลข แต่เป็นตัวเลขที่ไม่ใช้ในการ
ค านวณ 

1-65,536 อักขระ 

NUMBER ข้อมูลในระบบจ านวนที่ใช้ในการค านวณ 1,2,4, หรือ 8 ไบต์ 
DATE/TIME ข้อมูลวันที่และเวลา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 100-9999 8 ไบต์ 
Autonumber ตัวเลข เพิ่มค่าขึ้นทีละ 1 เมื่อเพ่ิมเรคอร์ดใหม่ 4  ไบต์ 
YES/NO ค่าทางด้านบูลีน 1 บิต 

… …  

 

 

ตารางที่ 8.2 ตัวอย่างชนิดข้อมูลที่ก าหนดใน Oracle 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดข้อมูล การใช้งาน ขนาด 

CHAR(size) ตัวอักษรและตัวเลข มีขนาดตามท่ีระบุ 1-2000  ไบต์ 
VARCHAR2 

(size) 

ตัวอักษรและตัวเลข มีขนาดมากที่สุดตามท่ี
ระบุ 

1-4000 ไบต์ 

LONG ตัวเลข(Large Number) 2 กิกะไบต์ 
NUMBER(p,s) ตัวเลข (Positive/negative Number) 21 ไบต์ 
DATE วันที่ 10 ไบต์ 

BLOB บูลีน(Binary Large Object) 4 กิกะไบต์ 
… …  
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ตารางท่ี 8.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของรีเลชั่น STUDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

              จะเห็นว่าแต่ละ DBMS มีชนิดข้อมูลให้เลือกใช้เป็นจ านวนมาก ในการเลือกชนิดข้อมูลให้
ฟิลด์ใดๆ นั้น อาจพิจารณาจากสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 

1. เลือกชนิดข้อมูลที่ ใช้ พ้ืนที่หน่วยความจ าน้อยที่สุด พิจารณาตารางที่  8.3 ซึ่งเป็น
พจนานุกรมข้อมูลของรีเลชั่น STUDET ที่มีฟิลด์ stdScore ซึ่งเป็นฟิลด์ที่ใช้เก็บคะแนนสอบนักศึกษา 
เมื่อคะแนนสอบมีค่าได้ตั้งแต่ 0-100 ถ้าระบบเลือกใช้ Oracle เป็น DBMS แล้ว ชนิดข้อมูลที่เหมาะสม
ส าหรับฟิลด์นี้คือ NUMBER 

 

2. ชนิดข้อมูลที่เลือกใช้นั้นต้องสามารถแทนค่าข้อมูลทั้งหมดที่เป็นไปได้ของระบบ เช่น 
ฟิลด์ address ซึ่งเป็นฟิลด์ส าหรับเก็บที่อยู่  โดยที่ข้อมูลที่เป็นไปได้ส าหรับฟิลด์นี้คือ ตัวเลขและ
ตัวอักษร ดังนั้นถ้าก าหนดชนิดข้อมูลเป็น NUMBER  จะท าให้สามารถบันทึกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น แต่
ถ้าก าหนดชนิดข้อมูลเป็น CHAR หรือ VARCHAR แล้ว สามารถบันทึกข้อมูลฟิลด์นี้ได้ทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร 

 

3. เลือกชนิดข้อมูลที่ช่วยเพ่ิมความถูกต้องของข้อมูลให้กับฟิลด์นั้น  ๆ เช่น ฟิลด์ stdDOB 
ซึ่งเป็นฟิลด์ส าหรับเก็บวันเกิดนักศึกษา ถ้าก าหนดชนิดข้อมูลของฟิลด์นี้เป็น DATE แล้ว จะเป็นหน้าที่
ของ DBMS ที่ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูลให้เป็นไปตามก าหนด แต่ถ้าผู้ใช้ต้องเขียน
ก าหนดให้ชนิดข้อมูลเป็น CHAR หรือ NUMBER แล้ว ผู้ใช้ต้องเขียนโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลเอง 

 

4. เลือกชนิดข้อมูลที่รองรับการจัดการข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการเช่น ฟิลด์ SCORE เป็นฟิลด์
ทีใ่ช้เก็บคะแนนสอบนักศึกษา จ าเป็นต้องน าฟิลด์นี้ไปค านวณ ดังนั้นต้องก าหนดชนิดข้อมูลที่สามารถท า
โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์ได้ (Numeric Data Type) 

Fild Name Field  Typy/ Size Field Description 

stdCode Char(7) รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

stdName Varchar(50) ชื่อนักศึกษา 

stdAddr Varchar(50) ที่อยู่นักศึกษา 

stdDOB Date วันเดือนปีเกิดนักศึกษา 

stdScore Integer คะแนนสอบนักศึกษา 
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8.2.2 การบีบอัดข้อมูลและการเข้ารหัส (Coding, Compression,Encryption) 

 พิจารณารีเลชั่นในรูปที่ 8.5 ซึ่งเป็นตัวอย่างของรีเรชั่นที่ผ่านการนอร์มัลไลซ์เพ่ือลดความซ้ า
ช้อนของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่าข้อมูลในรีเลชั่นนี้ยังคงมีความซ้ าซ้อนที่ท าให้ เสียพ้ืนที่
หน่วยความจ าในการจัดเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมากจากพจนานุกรมข้อมูลของรีเลชั่นดังกล่าวนี้ จะเห็นว่า
ทะเบียนรถมีความยาวข้อมูล 7 ตัวอักขระ ส่วนยี่ห้อรถ และรุ่นรถ ความยาว 20 และสีรถ มีความยาว
ข้อมูลของแต่ละฟิลด์ 10 อักขระ ดังนั้นแต่ละรายการข้อมูลของรีเลชั่นนี้ต้องใช้ 57 อักขระ แต่ถ้า
รวบรวมข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันให้เป็นรหัส จะช่วยลดขนาดข้อมูลของแต่ละรายการข้อมูลลงไปได้ 

 

              (ก)พจนานุกรมข้อมูลของรีเลชั่น CAR          (ข)รายการข้อมูลที่บรรจุในรีเลชั่น CAR 

 

รูปที่ 8.2 รีเลชั่น CAR 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 8.3 ตัวอย่างรีเลชั่นที่น าการเข้ารหัสใช้ 

Field Name Field Type/Size 

CarNo Char(7) 

CarBrand Char(20) 

CarModel Char(20) 

CarColor Char(10) 

CarNo CarBrand   CarModel CarColor 

NT0101 Toyota Corolla Black 

NT5454 Honda Civic Blue 

BKK201 Toyota Altis Red 

BKK203 Honda Accord Blue 

NT1010 Honda CRV Black 

model CarModel 

01 Coralla 

02 Accord 

03 Civic 

04 Altis 

05 CRV 

CarNo BrandNo Model ColorNo 

NT0101 01 01 03 

NT5454 02 03 02 

BKK201 01 04 01 

BKK203 02 02 02 

NT1010 02 05 03 

BrandNo CarBrand 

01 Toyota 

02 Honda 

03 Nissan 

ColorNo CarColor 

01 Red 

02 Blue 

03 Black 
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 จากรูปที่ 8.2 แสดงให้เห็นรีเลชั่นที่ได้ก าหนดรหัสรุ่นรถ รหัสยี่ห้อรถ และรหัสสีรถ ดังนั้น
รีเลชั่นรถในรูปที่ 8.3 ซึ่งมีความยาวของแต่ละรายการข้อมูลเป็น 36 อักขระนั้น จะลดลงเหลือ 12 

อักขระเท่านั้น แต่ต้องเสียเวลามากข้ึนในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ เนื่องจากต้องเชื่อมโยงหลายรีเลชั่น 

 

8.2.3 การควบคุมความถูกต้องของข้อมูล (Controlling Data Integrity) 

ในการท างานของระบบใดๆนั้น ถ้าระบบไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่
ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้ฐานข้อมูล จะท าให้มีโอกาสที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบันทึกลงในฐานข้อมูล 
เมื่อเรียกข้อมูลเหล่านี้มาใช้งาน จะท าให้ผลลัพธ์จากการท างานของระบบเกิดข้อผิดพลาด ขาดความ
น่าเชื่อถือ ดังนั้นต้องมีวิถีการควบคุมเพ่ือให้ข้อมูลที่เก็บในระบบฐานะข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือ ซึ่ง
อาจท าได้ดังนี้ 

 

1) Default Value ก าหนดค่า Default ของแต่ละฟิลด์ ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ป้อนข้อมูล  
และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูล เช่นระบบงานทะเบียน ที่ต้องบันทึกข้อมูลนักศึกษา รหัส 
ชื่อ เพศ ฯลฯ ส าหรับฟิลด์นั้น เราก าหนดให้มีค่า Default เป็นหญิงเนื่องจากนักศึกษาส่วนมากของ
มหาวิทยาลัยนี้เป็นเพศหญิง ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ท าการบันทึกรายการข้อมูลนักศึกษา เจ้าหน้าที่ไม่
จ าเป็นต้องคีย์ข้อมูลเพศในกรณีที่เป็นข้อมูลของนักศึกษาหญิง ท าให้ใช้เวลาน้อยลงในการบันทึกแต่ละ
รายการข้อมูลและลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนจากการคีย์ข้อมูลผิดพลาดได้อีกด้วย 

 

2) Range  Control ก าหนดค่าท่ีเป็นไปได้ของข้อมูลในฟิลด์ เช่น อายุนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีโดยทั่วไปนั้น อยู่ในช่วงอายุ 15-25 ปี ดังนั้นเราจึงก าหนดค่าที่เป็นไปได้ของฟิลด์อายุให้อยู่
ในช่วง 15-25 เมื่อเจ้าหน้าที่คีย์อายุนักศึกษา 10 ปี ระบบตรวจสอบได้ทันทีว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ท า
ให้เจ้าหน้าที่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ เป็นต้น ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้  ท าให้ระบบมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลที่เป็นไป
ไม่ได้เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ เช่น ในฐานข้อมูลไม่มีค่าของฟิลด์อายุเป็น 500 ปี 
 

3) Null Value Control ข้อมูลบางฟิลด์จ าเป็นต้องมีข้อมูล จ าเป็นต้องก าหนดว่าฟิลด์ใด 

บ้างที่ต้องไม่เป็น NULL เช่น ฟิลด์ที่เป็นคีย์หลัก ต้องก าหนดว่าค่าของฟิลด์นี้ต้องไม่เป็น NULL 

 

4) Referential Integrity ส าหรับรีเลชั่นที่มีคีย์นอก (Foreign Key) นั้นค่าของคีย์นอก 

จะต้องจับคู่กัน(Match) กับค่าของคีย์หลัก (Primary Key) ในรีเลชั่นอื่น หรือมีค่าเป็น NULL 
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8.2.4 การจัดการข้อมูลที่ขาดหาย (Handling Missing Data) 

หลังจากที่ได้สร้างรีเลชั่นเพ่ือเก็บข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนั้น เป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ที่มีข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้งานขาดหายไป เนื่องจากผู้ใช้งานระบบไม่ได้ป้อนข้อมูล  หรือไม่มี
ข้อมูลนั้นๆ พิจารณารีเลชั่นในรูปที่ 8.4 ซึ่งเป็นรีเลชั่นที่เก็บคะแนนสอบของคะแนนนักศึกษา จะเห็นว่า
ข้อมูลรายการที่ 2 ที่เป็นข้อมูลของนักศึกษารหัสประจ าตัว 4907012 ชื่อนายอนุพงศ์ ไม่มีคะแนนสอบ 
ซึ่งอาจเนื่องมาจากนักศึกษาคนนี้ขาดสอบ หรือเกิดจากข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการข้อมูล ฯลฯ 
ดังนั้นเมื่อต้องการสร้างรายงานเพ่ือสรุปคะแนนสอบนักศึกษา  และหาคะแนนเฉลี่ย จะท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดของผลลัพธ์ (เพราะระบบเข้าใจว่าคะแนนสอบของนายอนุพงศ์เป็น 0) ดังนั้นระบบต้องมีวิธี
จัดการกับข้อมูลในรีเลชั่นที่ขาดหายไปได้ ซึ่งอาจท าโดยการแทนที่ข้อมูลที่หายไปนี้ด้วยค่า Default 

หรือค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด หรือสร้างรายงานสรุปรายการข้อมูลที่หายไป เพ่ือจะได้มีการติดตาม
ข้อมูลที่หายเหล่านี้ต่อไป 

 

 

              

 

                                   รูปที่ 8.4 ตัวอย่างรีเลชั่นที่มีข้อมูลขาดหาย 

 

8.3 การออกแบบเรคอร์ด(Designing Physical Records) 

 เรคอร์ดเป็นการรวมกลุ่มฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีความหมายเดียวกับทัพเพิล  ที่
ประกอบไปด้วยแอตตริบิวต์นั่นเอง เช่น stdRecord เป็นเรคอร์ดของนักศึกษา ประกอบด้วยฟิลด์รหัส
นักศึกษา ชื่อนักศึกษา คะแนนสอบนักศึกษา เป็นต้น 

    ในการออกแบบเรคอร์ดทางกายภาพนั้นจะน ารีเลชั่นที่ได้จากการออกแบบเชิงตรรกะมาพิจารณา
อีกครั้ง โดยพิจารณาว่าฟิลด์ใดบ้างในคอร์ดที่จ าเป็นต้องใช้งาน เลือกบันทึกเฉพาะฟิลด์ที่จ าเป็นต้องการ
ใช้งานเท่านั้นลงบนหน่วยความจ าส ารอง เพ่ือเป็นการใช้หน่วยความจ าส ารองอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ให้บันทึกฟิลด์ที่ถูกเรียกใช้พร้อมๆกันลงบนหน่วยความจ าส ารองบริเวณติดต่อกัน ซึ่งช่วยลดที่ต้องใช้ใน
การเข้าข้อมูลที่ต้องการเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องพิจารณา
ด้วยว่า รีเลชั่นที่ผ่านการนอร์มัลไลช์  (Normalization) จากการออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะนั้น  
แม้ว่าจะท าให้ความซ้ าซ้อนของข้อมูลลดลง และเป็นการลดพ้ืนที่หน่วยความจ าที่ต้องใช้บันทึกข้อมูลไป
ด้วยนั้น แต่ต้องเสียเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการมาก เนื่องจากเราต้องเสียเวลาเชื่อมโยง (Link) 

stdCode stdName stdScore 

4907010 นายพิทักษ์ 80.00 

4907012 นายอนุพงศ์  

4907018 น.ส.จินตนา 75.00 



การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล:183  

 

หลายรีเลชั่น ดังนั้นเราจะท าการดีนอร์มัลไลช์ (Denormalization) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ถูกน ามาใช้
การปรับปรุงรีเลชั่นให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นบรรทัดฐาน หรือไม่เป็นนอร์มัลฟอร์ม หรืออยู่ในนอร์มัล
ฟอร์มระดับที่ต่ ากว่า เช่น รีเลชั่นที่อยู่ใน 3NF เมื่อผ่านการดีนอมัลไลซ์แล้ว อาจจะเป็นรีเลชั่นที่อยู่ใน 
2NF หรือ 1NF หรือ UNF ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ออกแบบระบบ เป็นที่สังเกตว่าการท าเช่นนี้อาจท าให้ความ
ซ้ าซากของข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น แต่เป็นการใช้พ้ืนที่หน่วยความจ าส ารองอย่างมีประสิทธิภาพ และลดเวลา
ที่ใช้ในการประกาศผลข้อมูล  เนื่องจากเราสามารถลดเวลาที่ต้องการใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 

การดีนอร์มัลไลซ์รีเลชั่นหรือดีนอร์มัลไลซ์ตารางนั้น สามารถท าได้ด้วยการรวมตาราง (Combine 

Table) หรือการแยกตาราง (Create More Table) 

 

 8.3.1 การดีนอร์มัลไลซ์ด้วยการรวมตาราง 

การดีนอร์มัลไลซ์รีเลชั่นด้วยวิธีการนี้เป็นการรวมตารางหรือรวมรีเลชั่นที่มีความสัมพันธ์กัน
เข้าด้วยกัน ท าให้จ านวนรีเลชั่นลดลง ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย รวดเร็ว และไม่ต้องเชื่อมโยง
หลายรีเลชั่น แต่อาจจะมีความซ้ าซ้อนของข้อมูลในรีเลชั่นเพ่ิมเติมมากขึ้น พิจารณาตัวอย่างการดีนอร์
มัลไลซ์ด้วยการรวมตารางในรูปที่ 8.5 และรูปที่ 8.6 

 

 

 

 

 

(ก) ไดอะแกรมอีอาร์ 
 

 

 

  

(ข) รีเลชั่นที่ถูกนอร์มัลไลซ์ 
 

รูปที่ 8.5 ตัวอย่างการดีนอร์มัลไลซ์เอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 

CAR 

carNo 

modelCode 

carYear 

CUSTOMER 

custNo 

custName 

custAddr 

CUSTOMER (custNo,custName,custAddr 

CAR (carNo, modelCode,carYear,custNo) 

buy 



การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ :184  

 

 

(ค) รีเลชั่นที่ถูกดีนอร์มัลไลซ์ 

 

รูปที่ 8.5 ตัวอย่างการดีนอร์มัลไลซ์เอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (ต่อ) 

 

 

 

 

(ก) ไดอะแกรมอีอาร์ 
 

 

 

 

(ข) รีเลชั่นที่ถูกนอร์มัลไลซ์ 
 

 

 

(ค) รีเลชั่นที่ถูกดีนอร์มัลไลซ์ 

 

รูปที่ 8.6 ตัวอย่างการดีมัลไลซ์เอนทิตี้ที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

  

 

 

CUSTOMER 

custNo 

custName 

custAddr 

CAR 

carNo 

modelCode 

carYear 

CAR(carNo,modelCode, carYear, couNo, custName, custAddr 

CUSTOMER (custNo, custName, custAddr) 

CAR (carNo ,modelCode, carYear) 

CUST_CAR(custNo ,carNo 

CUSTOMER (custNo , custName, custAddr) 

CAR (custNo , modelCode, carYear) 

buy 
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แบ่งตารางตามแนวนอน 

8.3.2 การดีนอร์มัลไลซ์ด้วยการแยกตาราง 

 เป็นการแบ่งตารางหรือรีเลชั่นตามแนวนอน (Horizontal) หรือตามแนวตั้ง (Vertical) หรือ
ทั้งสองแบบ (Combination) ซึ่งจะท าให้เกิดได้รีเลชั่นที่เล็กลงแต่มีจ านวนรีเลชั่นมากขึ้น ดังรูปที่ 8.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.7 การดีนอร์มัลไลซ์ด้วยการแยกตาราง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.8 ตัวอย่างการดีนอร์มัลไลซ์ด้วยการแยกตารางตามแนวนอน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

bookNo bookName bookType 

SC001 ฟิสิกส์ I วิทยาศาสตร ์
SC002 เคมีทั่วไป วิทยาศาสตร ์
SC003 แคลคูลสั I วิทยาศาสตร ์
GE001 การเขียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

GE002 การสนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

 

Book 

แบ่งตารางตามแนวตั้ง 
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รูปที่ 8.8 ตัวอย่างการดีนอร์มัลไลซ์ด้วยการแยกตารางตามแนวนอน (ต่อ) 

 

       จากรูปที่ 8.8 แสดงตัวอย่างรีเลชั่น BOOK ที่ถูกแบ่งตามแนวนอน เพ่ือเป็นการจัดกลุ่มของ
หนังสือ ท าให้ได้รีเลชั่น SCIENCE BOOK ที่เก็บรายการหนังสือวิทยาศาสตร์ และรีเลชั่น  ENGLISH 

BOOK ที่เก็บรายการหนังสือภาษาอังกฤษ 

 รูปที่ 8.9 แสดงตัวอย่างรีเลชั่น CUSTOMER ซึ่งเป็นรีเลชั่นที่เก็บรายการข้อมูลของลูกค้าที่
ประกอบไปด้วยหมายเลขประจ าตัวลูกค้า ชื่อลูกค้า หมายเลขบัญชีของลูกค้า และชื่อพนักงานที่ดูแล
ลูกค้า จะเห็นว่าพนักงานที่ดูแลลูกค้าไม่ได้จ าเป็นต้องรู้หมายเลขบัญชีของลูกค้า ดังนั้นเราจึงดีนอร์
มัลไลซ์รีเลชั่น CUST_ACC และรีเลชั่น CUST_SALE ที่มีระดับความปลอดภัยของฐานข้อมูลมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bookNo bookName 

SC001 ฟิสิกส์ I 

SC002 เคมีทั่วไป 

SC003 แคลคูลสั I 

bookNo bookName 

GE001 การเขียนภาอังกฤษ 

GE002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 

custNo cusName accNo saleNo 

AB012 นายมั่นคง รักการงาน 11-12-345 S124 

AB234 นายกิจการ รักความสุข 12-34-567 S124 

EA219 นางสมร พาณิชย์การ 32-34-546 S234 

IA123 น.ส.สุดสวย รักกิจการ 13-45-346 S237 

custNo cusName accNo 

AB012 นายมั่นคง รักการงาน 11-12-345 

AB234 นายกิจการ รักความสุข 12-34-567 

EA219 นางสมร พาณิชย์การ 32-34-546 

IA123 น.ส.สดุสวย รักกิจการ 13-45-346 

ENGLISH BOOK 

CUST_ACC 

SCIENCE BOOK 

CUSTOMER 

รูปที่ 8.9 ตัวอย่างการดีนอร์มัลไลซ์ด้วยการแยกตารางตามแนวตั้ง 
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รูปที่ 8.9 ตัวอย่างการดีนอร์มัลไลซ์ด้วยการแยกตารางตามแนวตั้ง (ต่อ) 

 

8.4 การออกแบบแฟ้มข้อมูลเชิงกายภาพ (Designing Physical Files) 

 แฟ้มข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Files) หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลบนหน่วยความจ า
ส ารองของระบบ ในการออกแบบแฟ้มข้อมูลเชิงกายภาพนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาการจัดระเบียบ
แฟ้มข้อมูล (File Organization) โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ เพ่ือให้ระบบมีการใช้หน่วยความจ าส ารอง
อย่างมีประสิทธิภาพ และลดเวลาที่ระบบจะต้องใช้ในการประมวลผลข้อมูล 

  การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล (File Organization) หมายถึง การจัดโครงสร้างทางตรรกะของ
แฟ้มข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมเรคอร์ดไว้ในแฟ้มข้อมูล   เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลที่บรรจุภายใน
แฟ้มข้อมูลเหล่านี้ ผู้ใช้ต้องเข้าถึงแฟ้มข้อมูล (File Access) ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการจัดระเบียบ
แฟ้มข้อมูลนั้น ๆ โดยที่การเข้าถึงแฟ้มข้อมูลนั้นอาจจะเป็นการเข้าถึงแบบล าดับ (Sequential Access) 

ซึ่งต้องมีการอ่านข้อมูลตั้งแต่ต้นเรคอร์ดแรกของแฟ้มข้อมูล จนกระทั่งถึงเรคอร์ดข้อมูลที่ต้องการ หรือ
เป็นการเข้าถึงโดยตรง (Direct Access) ที่มีการเข้าถึงเลขที่อยู่เรคอร์ดที่ต้องการโดยตรง หรือจะเป็น
การเข้าถึงกลุ่มแบบสุ่ม (Random Access) ที่มีการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการหาต าแหน่งเรคอร์ดที่
ต้องการ  ดังรูปที่ 8.10 แสดงตัวอย่างวิธีการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล 

 

 

 

 

 

custNo cusName saleNo 

AB012 นายมั่นคง รักการงาน S124 

AB234 นายกิจการ รักความสุข S124 

EA219 นางสมร พาณิชย์การ S234 

IA123 น.ส.สุดสวย รักกิจการ S237 

CUST_SALE 
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                            (ก)                                                   (ข)  

รูปที่ 8.10 วิธีการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล (ก) แฟ้มล าดับ (ข) แฟ้มแฮช 

ที่มา: สุจิดรา อดุลยเกษม (2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.11 วิธีการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแฟ้มดัชนี  

ที่มา: สุจิดรา อดุลยเกษม (2553) 
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สรุป  

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ เป็นการก าหนดโครงสร้างทางกายภาพของฐานข้อมูลจาก
โครงสร้างที่ได้รับการออกแบบจากระดับตรรกะ ซึ่งเป็นโครงสร้างของแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มี
โครงสร้างเป็นตาราง 2 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ โดยที่แถวในตารางจะแสดงรายการ
ข้อมูลเรียกว่าทัพเพิล  หรือเรคอร์ด ส่วนคอลัมน์ในตารางคือแอตตริบิวต์ หรือฟิลด์  

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพเป็นการเลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสม มีการบีบอัดข้อมูลเพื่อช่วย
ลดขนาดของข้อมูลและควบคุมความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกพักไว้ในฐานข้อมูล 

แฟ้มข้อมูลเชิงกายภาพ หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลบนหน่วยความจ าส ารองของระบบ ใน
การออกแบบแฟ้มข้อมูลเชิงกายภาพนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ เพื่อให้ระบบมีการใช้หน่วยความจ าส ารองอย่างมีประสิทธิภาพ และลดเวลาที่ระบบจะต้องใช้
ในการประมวลผลข้อมูล 
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แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายจุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ 

2. ยกตัวอย่างและอธิบายวิธีการควบคุมความถูกต้องของข้อมูล 

3. จงอธิบายข้อดี และข้อเสีย 1 ข้อ ของการท าดีนอร์มัลไลซ์ 
4. ก าหนดรีเลชั่นที่ถูกนอร์มัลไลซ์แล้ว  ให้แสดงรีเลชั่นพร้อมคีย์หลัก ที่เป็นผลจากการดีนอร์

มัลไลซ ์พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ 

STORE (StoreID, Region, ManagerID, SquareFeet) 

EMPLOYEE (EmployeeID, WhereWork, EmployeeName, EmployeeAddress) 

DEPARTMENT (DepartmentID, ManagerID, SalesGoal) 

SCHEDULE (DepartmentID, EmployeeID, Date) 

5. ปัจจัยส าคัญท่ีน ามาพิจารณาในการเลือกใช้วิธีการจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล มีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

 
รายวิชา  การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 Database Management System Design 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 

9.1 แนวคิดทรานแซกชั่น 

9.2 ภาวะพร้อมกันของทรานแซกชั่น 

9.3 การกู้คืนฐานข้อมูล 

9.4 การจัดการเพ่ือการกู้คืนฐานข้อมูล 

9.5 ความล้มเหลวในฐานข้อมูล 

9.6 เทคนิคการกู้คืนทรานแซกชั่น 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. บอกความหมายของทรานแซกชั่นได้ 
2. อธิบายภาวะพร้อมกันของทรานแซกชั่นได้ 
3. อธิบายการกู้คืนของฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายการจัดการเพ่ือการกู้คืนฐานข้อมูลได้ 
5. บอกถึงความล้มเหลวในฐานข้อมูลได้ 
6. อธิบายเทคนิคการกู้คืนทรานแซกชั่นได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ถาม - ตอบ ในระหว่างเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทท่ี 9 

การจัดการทรานแซกชั่น 

 

 

ความสามารถอย่างหนึ่งของระบบฐานข้อมูลคือ การประมวลผลทรานแซกชั่น หมายถึงหน่วยของ
การท างานเชิงตรรกะของระบบฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยโอเปอเรชั่นด าเนินการกับข้อมูลเพ่ือแก้ไขหรือ
ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลแต่ละครั้ง การเรียกใช้ฐานข้อมูลของระบบใด ๆ นั้นอาจเป็นการท างานโดย
ผู้ใช้คนเดียว หรือเป็นการท างานโดยผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานหลายคน ในการท างานหลายคนนั้น อาจจะมี
การท างานมากกว่าหนึ่งงานพร้อมกัน  เพ่ือให้ได้ปริมาณงานมากขึ้น  และเป็นการใช้งานซีพียู  ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู้บริหารข้อมูลและผู้บริหารฐานข้อมูลต้องมีหน้าที่ในการจัดการ และควบคุมให้
ระบบสามารถท างานมากกว่าหนึ่งงานพร้อมกัน โดยมีผลลัพธ์จากการท างานถูกต้องและเชื่อถือได้ 

 

9.1 แนวคิด ทรานแซกช่ัน (Transaction Concept) 

ทรานแซกชั่นหมายถึง  ค าสั่งหรือกลุ่มของค าสั่งที่ท างานตามที่ระบบต้องการผลลัพธ์จากการ
ท างานของทรานแซกชั่นจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่ง ในการท างานของทรานแซกชั่นอาจจะได้ผลลัพธ์เป็น
กรณีใดกรณีหนึ่ง เช่น งานเสร็จเรียบร้อยท าให้ทรานแซกชั่นถูกด าเนินการเพ่ือบันทึกผลลัพธ์ของทราน
แซกชั่นไว้ในหน่วยความจ าส ารอง มีข้อผิดพลาด หรือมีความเสียหายบางอย่างเกิดขึ้นท าให้ต้องยกเลิก
การท างาน ทรานแซกชั่นถูกยกเลิกและย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของทรานแซกชั่น 

ทรานแซกชั่น แบ่งการท างานออกเป็น 5 สถานะดังนี้ 
1. Active เป็นสถานะที่ทรานแซกชั่นเริ่มต้นการท างานตั้งแต่ค าสั่งแรกของทรานแซกชั่นจนกระทั่ง

ถึงค าสั่งสุดท้ายของทรานแซกชั่น 

2. Committed เป็นสถานะที่ทรานแซกชั่นท างานเสร็จสมบูรณ์และบันทึกผลลัพธ์จากการท างาน
ไว้ในหน่วยความจ าส ารอง 

3. Partially Committed เป็นสถานะที่ทรานแซกชั่นท างานเสร็จ แต่ยังไม่ได้บันทึกผลลัพธ์จาก
การท างานลงบนหน่วยความจ าส ารอง 

4. Failed เป็นสถานะที่เกิดข้อผิดพลาดบางประการกับทรานแซกชั่นท าให้ทรานแซกชั่นต้องถูก
ยกเลิก 
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5. Aborted เป็นสถานะที่ทรานแซกชั่นต้องถูกยกเลิกการท างานและย้อนกลับ (Rollback) ไปสู่
สถานะก่อนที่ทรานแซกชั่นนี้จะเริ่มต้นการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.1 ภาพจ าลองสถานะของทรานแซกชั่น 

 

ทรานแซกชั่นมีคุณสมบัติที่ส าคัญ  4  ประการคือ 

 1. Atomicity การท างานของทรานแซกชั่นใด ๆ นั้นต้องมีคุณสมบัติครบหน่วย หมายถึงทราน
แซกชั่นต้องมีการท างานที่สมบูรณ์ โดยเป็นการท างานตั้งแต่ค าสั่งแรกจนถึงค าสั่งสุดท้ายของทราน
แซกชั่น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับทรานแซกชั่นหรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ท าให้ทรานแซกชั่นต้อง
หยุดการท างานแล้ว ทุกค าสั่งของทรานแซกชั่นนั้นต้องถูกยกเลิกท้ังหมด 

 2. Consistency การท างานของทรานแซกชั่นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลจากสถานะที่
ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความต้องกัน ไปสู่สถานะใหม่ที่ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความต้องกันด้วยเช่นกัน 

 3. Isolation ขณะที่ทรานแซกชั่นหนึ่งก าลังท างานบนฐานข้อมูลของระบบอยู่นั้น ทรานแซกชั่น
อ่ืนไม่สามารถเข้ามาใช้งานฐานข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นเมื่อมีหลายทรานแซกชั่นท างานพร้อมกัน 
ระบบต้องรับประกันได้ว่าการท างานของแต่ละทรานแซกชั่นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของทราน
แซกชั่นอื่น 

 4. Durability or Permanency เมื่อทรานแซกชั่นท างานเสร็จเรียบร้อยและทรานแซกชั่นอยู่
ในสถานะ Committed จะท าให้ข้อมูลถูกบันทึกในหน่วยความจ าส ารอง ซึ่งจะเป็นการบันทึกอย่าง
ถาวร (Permanent) ดังนั้นแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึนภายหลัง ข้อมูลจะไม่เสียหาย 

 

Partially 

Committed 
Committed 

Active 

Failed Aborted 
Rollback/Failure 

Cancel the effect 

End transaction 

commit 
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9.2 ภาวะพร้อมกันของทรานแซกช่ัน (Transaction Concurrency) 

ภาวะพร้อมกันของทรานแซกชั่น คือ การที่ทรานแซกชั่นมากกว่า 1 ทรานแซกชั่น เข้าถึงข้อมูล
เดียวกันพร้อมกัน สามารถเกิดขึ้นได้จากความต้องการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้มากกว่า 1 คน ซึ่งระบบ
ฐานข้อมูลต้องมีกลไกที่คอยสนับสนุนการประมวลผลทรานแซกชั่นในภาวะพร้อมกันเพ่ือเพ่ิมปริมาณงาน
และจัดสรรทรัพยากรให้คุ้มค่าและเพ่ือลดระยะเวลารอคอยการตอบสนองจากระบบ ดังนั้นระบบ
ฐานข้อมูลจึงต้องมีส่วนที่คอยควบคุมภาวะพร้อมกันของทรานแซกชั่น เรียกว่า Concurrency Control  

 

ตารางท่ี 9.1  ตัวอย่างของทรานแซกชั่น 

 

เวลา ทรานแซกชั่น T 

t1     beginTrans 

t2   Read(balanceX) 

t3  balanceX = balanceX + 1000 

t4 Write(balanceX) 

t5 Commit 

  

พิจารณาทรานแซกชั่น T  ในตารางที่ 9.1 เริ่มต้นการท างานที่เวลา t1 ต่อมาที่เวลา t2 ทราน
แซกชั่นนี้ได้อ่านค่าของตัวแปร balanceX จากหน่วยความจ าส ารองมาไว้ที่หน่วยความจ าหลัก สมมุติว่า
ระบบอ่านได้ค่า 2000 ต่อมาที่เวลา t3 ทรานแซกชั่นค านวน balanceX = 2000 + 1000 และบันทึก  
ผลที่ได้จากการค านวณไว้ที่ตัวแปร balance ที่เวลา t4  จะเห็นว่างานของทรานแซกชั่นเสร็จสมบูรณ์ที่
เวลา t5 ซึ่งระบบไดด้ าเนินการท าให้ค่าของตัวแปร balance ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจ าส ารอง ดังนั้น
ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับทรานแซกชั่นก่อนที่ทรานแซกชั่นจะถูกด าเนินการแล้ว ทรานแซกชั่นจะต้อง
ถูกยกเลิกงานท่ีท ามาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากทรานแซกชั่นมีคุณสมบัติครบหน่วย (Atomic) และเพ่ือ
ท าให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องตรงกัน (Consistency)  

การท างานของระบบโดยทั่วไป มีหลายทรานแซกชั่นที่ท างานร่วมกันโดยที่ทรานแซกชั่นเหล่านั้น
อาจจะเป็นการประมวลผลทีละทรานแซกชั่นเรียงล าดับกันไป หรือประมวลหลายทรานแซกชั่นพร้อมกัน 

โดยทั่วไปแล้ว ระบบต้องการให้มีการประมวลผลหลายทรานแซกชั่นพร้อมกัน เพ่ือให้มีการใช้งานซีพียู
อย่างเต็มประสิทธิภาพและได้ปริมาณงานมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องการได้ผลลัพธ์จากการท างานที่
เท่ากันกับการประมวลผลทีละทรานแซกชั่นเรียงล าดับกันไป ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
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9.2.1 ความจ าเป็นที่ต้องควบคุมภาวะพร้อมกัน (The Need for Concurrency Control) 

ความจ าเป็นที่ต้องควบคุมภาวะพร้อมกัน มีจุดประสงค์ส าคัญคือ  เพ่ือให้ผู้ใช้จ านวนมาก
สามารถใช้ข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน โดยที่การเข้าถึงข้อมูลนั้น กรณีที่เป็นการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือ
อ่านข้อมูล จะไม่เกิดปัญหาใด ๆ แต่กรณีที่เป็นการปรับปรุงข้อมูลอาจท าให้ข้อมูลในฐานข้อมูลเกิด
ข้อผิดพลาด เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. The Lost Update Problem ปัญหาที่เกิดจากการที่ทรานแซกชั่นตั้งแต่สองทราน
แซกชั่นขึ้นไป อ่านข้อมูลชุดเดียวกันเพ่ือน าไปประมวลผลตามความต้องการของทรานแซกชั่นนั้น ๆ และ
มีการบันทึกข้อมูลกลับลงไปในฐานข้อมูลทับค่าของข้อมูลที่ทรานแซกชั่นที่บันทึกข้อมูลหลังสุด เป็นการ
บันทึกข้อมูลทับค่าของข้อมูลที่ทรานแซกชั่นอ่ืนได้บันทึกไว้ก่อน ท าให้ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในก่อนหน้า
นั้นหายไป 

 

ตารางท่ี 9.2  แสดงตัวอย่างการท างานของทรานแซกชั่นที่เกิดปัญหา lost update 

 

ปัญหาดังกล่าวพิจารณาการท างานพร้อมกันของทรานแซกชั่น T2 ที่เป็นการฝากเงิน  
และ ทรานแซกชั่น T1 ที่เป็นการถอนเงิน กรณีที่สองทรานแซกชั่นท างานแบบเรียงล าดับ T2 – T1 และ
ค่าเริ่มต้นของ balanceX มีค่าเป็น 1000 เมื่อสิ้นสุดการท างานจะท าให้ได้ เป็น 1900 แต่ถ้าทั้ง
สองทรานแซกชั่นมีการท างานพร้อมกันโดย T2  เริ่มท างานที่เวลา t1 ส่วน T1 เริ่มต้นที่เวลา t2 และทั้ง
สองทรานแซกชั่นอ่านได้ค่าของ balance เป็น 1000 แต่ T2 การเพ่ิมค่าของ balanceX และบันทึกค่า
ของ balanceX เป็น 2000 ที่เวลา t4 ขณะที่ T1 ท าการลดค่าของ balanceX และบันทึกค่าของ 
balanceX เป็น 900 ที่เวลา t5  โดยที่การบันทึกค่าของ T1 เป็นการบันทึกข้อมูลทับข้อมูลที่ T2 บันทึกไว้
ก่อนหน้านี้ท าให้ข้อมูลที่ T2 ประมวลผลมานั้นสูญหาย 

 จะเห็นได้ว่าการท างานมากกว่าหนึ่งทรานแซกชั่นพร้อมกันโดยไม่มีการควบคุมภาวะ
พร้อมกัน ท าให้ข้อมูลจากการ Update ของทรานแซกชั่นเกิดการสูญหาย 

เวลา balanceX ทรานแซกชั่น T1 ทรานแซกชั่น T2 balanceX 

t1   beginTrans  

t2  beginTrans Read(balanceX)   1000 

t3 1000      Read(balanceX) balanceX = balanceX + 1000       1000 + 1000 

t4 1000 – 100  balanceX = 

balanceX + 1000     

     Write(balanceX)   2000 

t5 900 Write(balanceX) Commit  

t6  Commit   
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2. Uncommitted Dependency Problem ปัญหาที่เกิดจากการที่ทรานแซกชั่นหนึ่งอ่าน 

ข้อมูลเพ่ือน าไปประมวลผลและสั่งบันทึกค่ากลับลงไปในฐานข้อมูล แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ จากนั้นมี     
ทรานแซกชั่นอ่ืนได้น าข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นไปใช้งาน ในเวลาต่อมา ทรานแซกชั่นแรกท าการ
ย้อนกลับ (Rollback) เนื่องจากมีข้อผิดพลาดบางประการเกิดขึ้น ท าให้ข้อมูลที่ถูกอ่านโดยทรานแซกชั่น 

หลังนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (Dirty Read) 

 

ตารางท่ี 9.3 การท างานของทรานแซกชั่นที่เกิดปัญหา Uncommitted Dependency 

 

 

จากตารางที่ 9.3 แสดงการท างานพร้อมกันของทรานแซกชั่น T4 ที่เป็นการฝากเงิน
และทรานแซกชั่น T3 ที่เป็นการถอนเงิน โดยที่ทรานแซกชั่น T4 เริ่มต้นการท างานที่เวลา t1 และอ่านค่า 
balanceX ที่เวลา t2 ได้ค่า 1000 จากนั้นเพ่ิมค่าของ balanceX เป็น 2000 ที่เวลา t3 และบันทึกค่า 
balanceX เป็น 2000 เมื่อเวลา t4 ดังนั้นเมื่อทรานแซกชั่น T3 เริ่มต้นท างานที่เวลาt4 และอ่านค่า 
balanceX ที่เวลา t5 ท าให้ได้ค่า balanceX เป็น 2000 จากนั้นทรานแซกชั่น T3 ลดค่าของ balanceX 

ที่เวลา t6 ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทรานแซกชั่น T4 ย้อนกลับการท างาน (Rollback) เนื่องจากมี
ข้อผิดพลาดบางประการเกิดขึ้นดังนั้นทุกค าสั่งของทรานแซกชั่น  T4 ต้องถูกยกเลิกด้วยคุณสมบัติ 
Atomicit ท าให้ balanceX มีค่าเท่ากับ 1000 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของ balanceX ดังนั้นค่าของ 
balanceX ที่ทรานแซกชั่น T3 น าไปใช้เมื่อเวลา t5 จึงเป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง (เนื่องจากเป็นค่าที่ได้จากการ
ท างานของทรานแซกชั่น T4 ที่ถูกยกเลิกไป) จะเห็นได้ว่าการย้อนกลับของทรานแซกชั่น T4 ส่งผล

เวลา balanceX ทรานแซกชั่น T3 ทรานแซกชั่น T4 balanceX 

t1   beginTrans  

t2   Read(balanceX) 1000 

t3   balanceX = balanceX + 1000     1000 + 1000 

t4  beginTrans      Write(balanceX) 2000 

t5 2000   Read(balanceX)      ….  

t6 2000 – 100   balanceX = balanceX - 100     Rollback  

t7 1900 Write(balanceX)   

t8  commit   
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กระทบต่อการท างานของทรานแซกชั่น T3 ท าให้ผลลัพธ์จากการท างานของทรานแซกชั่น T3 มี
ข้อผิดพลาด 

 

3. Inconsistency Analysis Problem ดังตารางที่ 9.4 แสดงตัวอย่างของปัญหา
Inconsistency Analysis โดยแสดงให้เห็นการท างานพร้อมกันของทรานแซกชั่น และ ที่ก าหนดให้ค่า
เริ่มต้นของตัวแปร balanceX เท่ากับ 1000, balanceY เท่ากับ 500 และ balanceZ เท่ากับ 250 

ในช่วงเริ่มต้นการท างานนั้น (t1 – t8) ทรานแซกชั่น T6 ยังไม่ต้องการใช้ balanceZ จึงยังไม่มีการอ่าน
ค่า balanceZ แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน ทรานแซกชั่น T5 ได้เปลี่ยนค่าของ balanceZ เป็น 350 และ
บันทึกค่า balanceX ที่เวลา t8 ดังนั้นเมื่อทรานแซกชั่น T6 อ่านค่าของ balanceZ ที่เวลา t9 จึงได้ค่า
ของ balanceZ เป็น 350 ไม่ใช่ 250 ตามท่ีทรานแซกชั่น T6 ต้องการเมื่อเริ่มต้นการท างาน 

 

ตารางท่ี 9.4 การท างานของทรานแซกชั่นที่เกิดปัญหา Uncommitted Dependency 

 

 

เวลา ค่าของตัวแปร ทรานแซกชั่น T5 ทรานแซกชั่น T6 ค่าของตัวแปร 

t1   beginTrans  

t2  beginTrans   sum = 0  

t3 balanceX  

= 1000 

 Read(balanceX)   Read(balanceX) balanceX=1000  

 

t4 balanceX  

= 1000-100 

 balanceX = balanceX - 

100     

  sum = sum+balanceX      sum=0+1000 

t5 balanceX  

= 900 

 Write(balanceX)     Read(balanceY) balanceY=500  

 

t6 balanceZ  

= 250 

 Read(balanceZ)    Sum = sum+balacneY sum = 1000+500 

t7 balanceZ  

= 250+100 

 balanceZ = balanceZ + 

100     

…….  

t8 balanceZ  

= 350 

  Write(balanceZ)   ……..  

t9  commit Read(balanceZ) balanceZ =350 

T10   sum = sum+balanceX Sum = 1500+350 

T11     Write(sum) Sum = 1850 

   commit  
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9.2.2 ก าหนดการ (Schedule) 

ในการประมวลผลหลายทรานแซกชั่นพร้อมกัน  แม้ว่าท าให้ได้ประโยชน์หลายประการ แต่
ขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดปัญหาหลายประการด้วยเช่นกัน ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการควบคุมภาวะพร้อมกัน
ด้วยการจัดล าดับการด าเนินการ (operation) หรือค าสั่งต่าง ๆ เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ท า
ให้ผลจากการท างานของทรานแซกชั่นนั้น ส่งผลกระทบต่อการท างานของอีกทรานแซกชั่นหนึ่ง และเพ่ือ
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา จะเห็นได้ว่าล าดับการท างานของทรานแซกชั่นยังคง
เหมือนเดิม เพียงแต่จัดล าดับค าสั่งในแต่ละทรานแซกชั่นเท่านั้น 

ก าหนดการแบ่งเป็น 

1. ก าหนดการแบบเรียงล าดับ (Serial Schedule) หมายถึง ก าหนดการที่ระบุให้ท างาน
เรียงล าดับทีละทรานแซกชั่น โดยที่แต่ละทรานแซกชั่นต้องเป็นการท างานตั้งแต่เริ่มต้นค าสั่งสุดท้าย
ของทรานแซกชั่น ตารางที่ 9.5 แสดงตัวอย่างก าหนดการเรียงล าดับ ที่มีการท างานของทรานแซกชั่น T2 
ที่เวลา t1 – t5 เมื่อ ทรานแซกชั่น T2 ท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทรานแซกชั่น T1 จึงท างานต่อในเวลา t6 

– t10 

 

ตารางท่ี 9.5 ก าหนดการแบบเรียงล าดับ 

 

เวลา ทรานแซกชั่น T2 

t1 beginTrans 

t2     Read(BalanceX) 

t3     balanceX=balanceX+1000 

t4     Write(balanceX) 

t5 Commit 

เวลา ทรานแซกชั่น T1 

t6 beginTrans 

t7     Read(BalanceX) 

t8     balanceX=balanceX -100 

t9     Write(balanceX) 

t10 commit 

 

2. ก าหนดแบบไม่เรียงล าดับ (Non-Serial Schedule) หรือก าหนดการแบบพร้อมกัน 
(Concurrent Schedule) หมายถึง ก าหนดการที่ก าหนดให้แต่ละทรานแซกชั่นไม่จ าเป็นต้องท างาน
เรียงล าดับ กล่าวคือ สามารถก าหนดให้หลายทรานแซกชั่นท างานพร้อมกันได้ ดังตารางที่ 9.6 แสดง
ตัวอย่างก าหนดการแบบไม่เรียงล าดับที่มีทรานแซกชั่น T1 และ T2 ท างานพร้อมกัน 
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ตารางท่ี 9.6 ก าหนดการแบบไม่เรียงล าดับ 

 

เวลา ทรานแซกชั่น T1 ทรานแซกชั่น T2 
t1  beginTrans 

t2 beginTrans     Read(BalanceX) 

t3     Read(BalanceX)     balanceX=balanceX+1000 

t4     balanceX=balanceX -100     Write(balanceX) 

t5     Write(balanceX) commit 

t6 commit  

  

9.2.3 คุณสมบัติ Serializability 

ส าหรับระบบที่มีหลายทรานแซกชั่นประมวลผลพร้อมกัน ถ้าการประมวลผลนั้นได้ผลลัพธ์
เท่ากันกับการประมวลผลทรานแซกชั่นทีละทรานแซกชั่นเรียงล าดับกันไป หรือผลลัพธ์จากการ
ประมวลผลตามก าหนดการไม่เรียงล าดับเท่ากันกับผลลัพธ์จากการประมวลผลตามก าหนดการแบบ
เรียงล าดับ จะกล่าวได้ว่าทรานแซกชั่นนั้นมีคุณสมบัติ Serializability 

  

ตารางท่ี 9.7 การประมวลผลทรานแซกชั่นที่ไม่มีคุณสมบัติ Serializability ก าหนดการแบบเรียงล าดับ 

 

เวลา ทรานแซกชั่น T2 BalanceX 

t1 beginTrans  

t2     Read(BalanceX) 1000 

t3     balanceX=balanceX+1000 2000 

t4     Write(balanceX) 2000 

t5 commit  

เวลา ทรานแซกช่ัน T1 BalanceX 

t6 beginTrans  

t7     Read(BalanceX) 2000 

t8     balanceX=balanceX -100 1900 

t9     Write(balanceX) 1900 

t10 commit  

  

พิจารณาตัวอย่างในตารางที่ 9.7 ซึ่งเป็นตัวอย่างทรานแซกชั่นการฝาก-ถอนเงิน โดยที่ทราน
แซกชั่น T2 เป็นการฝากเงิน และ T1 เป็นการถอนเงิน การประมวลผลทรานแซกชั่น T2 และ T1 แบบ
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เรียงล าดับ ที่ใช้ เวลาในการประมวลผล 10 ช่วงเวลา ถ้าก าหนดให้ค่าเริ่มต้นของ balanceX คือ 1000 

เมื่อเสร็จสิ้นการท างานแบบเรียงล าดับจะได้ค่าของ balanceX เป็น 1900 

ตารางที่ 9.8 เป็นการประมวลผลทรานแซกชั่น T1 และ T2 พร้อมกัน ซึ่งใช้เวลาในการ
ประมวลผล 6 ช่วงเวลา เมื่อเสร็จสิ้นการท างาน ได้ค่าของ balanceX เป็น 900 จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้
จากการประมวลผลทรานแซกชั่นทั้งสองแบบนี้ไม่เท่ากัน  แสดงว่าการประมวลผลทรานแซกชั่น T1 และ 
T2 พร้อมกันนี้มีคุณสมบัติ Serializability ทั้งนี้เนื่องจาก 2 ทรานแซกชั่นดังกล่าวเข้าถึงตัวแปร 
balanceX พร้อมกัน ท าให้เกิดความผิดพลาดของผลลัพธ์ 

 

ตารางท่ี 9.8 ก าหนดการแบบไม่เรียงล าดับ 

 

เวลา BalanceX ทรานแซกชั่น T1 ทรานแซกชั่น T2 BalanceX 

t1   beginTrans  

t2  beginTrans     Read(BalanceX)  

t3 1000     Read(BalanceX)     

balanceX=balanceX+1000 

1000 

t4 900     balanceX=balanceX -100     Write(balanceX) 1000 

t5 900     Write(balanceX) commit 2000 

t6  commit   

 

ดั งนั้นระบบจึ งต้ องมี อัลกอริ ธึมคว บคุมให้หลายทรานแซกชั่ นท า งานพร้อมกัน 
(Concurrency Control Algorithm) ซึ่งเป็นการควบคุมให้แต่ละทรานแซกชั่นสลับกันเข้าถึงใน
ฐานข้อมูล ท าให้ได้ผลลัพธ์จากการท างานเท่ากันกับการประมวลผลทีละทรานแซกชั่นเรียงล าดับ และ
สรุปได้ว่าการท างานของอัลกอริธึมมีคุณสมบัติ Serializability 

คุณสมบัติ Serializability มีหลายรูปแบบ ซ่ึงจะได้อธิบายถึงคุณสมบัติ Serializability สอง
รูปแบบที่ส าคัญคือ  

1. Conflict Serializability เมื่อพิจารณาการประมวลผลของระบบที่มีหลายทรานแซกชั่น 

ประมวลผลพร้อมกันโดยมีคุณสมบัติ Serializability นั้นพบว่าล าดับการท างานของการด าเนินการหรือ
ค าสั่งของแต่ละทรานแซกชั่นมีความส าคัญ  

การด าเนินการหรือค าสั่งของแต่ละทรานแซกชั่นจะเป็นการด าเนินการหรือเป็นค าสั่งที่
ขัดแย้งกัน (Conflict Operation) เมื่อการด าเนินการเหล่านั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1) การด าเนินการเหล่านั้นอยู่บนทรานแซกชั่นต่างกัน 

2) การด าเนินการเหล่านั้นเป็นการด าเนินการที่เข้าถึงข้อมูลเดียวกัน 
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3) มีการด าเนินการอย่างน้อยหนึ่งการด าเนินการที่เป็นการบันทึกข้อมูลการท างานของ
ระบบโดยทั่วไป ต้องการได้ Conflict Serializable Scheduleซึ่งเป็นก าหนดการที่อาจจะประกอบไป
ด้วยการด าเนินการที่ขัดแย้งกัน (Conflict Operation) หรือการด าเนินการที่ไม่ขัดแย้งกัน (Non-

conflict Operation) เพ่ือไม่ให้เกิดเป็นข้อจ ากัดในการท างานของระบบ และต้องการรับประกันความ
ถูกต้องขอองผลลัพธ์ที่ได้ 

 

2. View Serrializability Schedule หมายถึง ก าหนดการที่เทียบเท่ากันแบบวิว (View 

Equivalence) ที่เทียบเท่ากันกับก าหนดการแบบล าดับ (Serial Schedule) ก าหนดการ S1 และ S2 ที่
ประกอบไปด้วยการด าเนินการหรือค าสั่งกลุ่มเดียวกัน จะเป็นการที่เทียบเท่ากันแบบวิว ( View 

Equivalence)  ก็ต่อเมื่อก าหนดการท้ังสองสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1) ถ้าทรานแซกชั่น Ti อ่านค่าเริ่มต้นของข้อมูล X ในก าหนดการ S1 แล้วทรานแซกซั่น 

Ti ในก าหนดการ S2ต้องอ่านได้ค่าเริ่มต้นของข้อมูลด้วยเช่นกัน 

2) ถ้าก าหนดการ S1 มีทรานแซกชั่น Ti ที่อ่านข้อมูล X ที่ถูกบันทึกโดยทรานแซกชั่น Tj   

แล้ว ก าหนดการ S2ต้องมีทรานแซกชั่น Ti ที่ท าการอ่านข้อมูล x ที่ได้จากการบันทึกโดยทรานแซกซั่น Tj 

ด้วยทรานแซกชั่นที่บันทึกข้อมูล X ค่าสุดท้ายในการก าหนดการ S1แล้ว ทรานแซกชั่นนั้นต้องบันทึก
ข้อมูล X ค่าสุดท้ายในการก าหนดการ S2ด้วย 

 

ตารางท่ี 9. 9  ตัวอย่างก าหนดการที่เทียบเท่ากันแบบวิว 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการ S1  

เวลา 
ก าหนดการ S2 

ทรานแซกชั่นT1 ทรานแซกชั่นT2 ทรานแซกชั่น
T3 

ทรานแซกชั่น
T1 

ทรานแซกชั่นT2 ทรานแซกชั่นT3 

 read(y)  t1  read(y)  

write(y)   t2  write(x)  

write(x)   t3 write(y)   

 write(x)  t4 write(x)   

  write(x) t5   write(x) 
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ตารางท่ี 9.10 ตัวอย่างก าหนดการที่เทียบเท่ากันแบบวิว 

 

9.2.4 เทคนิคควบคุมภาวะพร้อมกัน (Concurrency Control Techniques)  

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า หากต้องการให้ระบบมีการประมวลผลหลายทรานแซกซั่นพร้อมกัน 
(Concurrent) เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในเรื่องการใช้ทรัพยากร (Resource Utilization) อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และได้ปริมาณงานมากขึ้น (Throughput) แต่การที่ระบบท างานหลายทรานแซกซั่น
พร้อมกันนั้น อาจเกิดปัญหาหลายประการ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีเทคนิคหรือมีวิธีการควบคุมเพ่ือให้ระบบ
สามารถประมวลผลหลายทรานแซกซั่นพร้อมกันโดยไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ 

ตัวอย่างอัลกอริธึมควบคุมภาวะพร้อมกัน 2 อัลกอริธึมคือ Locking Protocol และ 
Timestamping Protocol 

1. Locking Protocol อัลกอริธึมนี้ก าหนดให้ระบบท าการล็อค (Lock) ข้อมูลที่ถูกใช้งาน
หรือมีทรานแซกซั่นใช้งานข้อมูลนั้นเพ่ือป้องกันไม่ให้ทรานแซกซั่นอ่ืนเข้าถึงข้อมูลนั้นพร้อมกัน ดังนั้น
ก่อนที่ทรานแซกซั่นจะเข้าถึงข้อมูลได้ทรานแซกซั่นต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลนั้นถูกล็อคหรือไม่ ถ้า
ข้อมูลถูกล็อค ทรานแซกซั่นต้องรอจนกว่าข้อมูลนั้นจะถูกปล่อยล็อคถ้าข้อมูลนั้นไม่ถูกล็อค ทรานแซก
ซั่นสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ 

การท างานของอัลกอริธึมนี้แบ่งล็อคออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. Shared Lock หรือ Read Lock ถ้าทรานแซกซั่น Ti ได้ Shared Lock บนข้อมูล Q 

แล้ว ทรานแซกซั่น Ti สามารถอ่านข้อมูล Q แต่ไม่สามารถเขียนข้อมูล Q ได้ 
2. Exclusive Lock หรือ Write Lock ถ้าทรานแซกชั่น Ti ได้ Exclusive Lock บน

ข้อมูล Q แล้ว ทรานแซกชั่น Ti สามารถอ่านและเขียนข้อมูล Q ได้ 
อย่างไรก็ตาม การท างานของทรานแซกชั่นโดยใช้ Shared Lock และ Exclusive Lock 

นั้นไม่สามารถรับประกันได้ว่าทรานแซกชั่นมีคุณสมบัติ Serializability  

ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการท างานของโปรโตคอลให้เป็น Two-phase Locking 

Protocol (2PL) เพ่ือใช้ในการควบคุมให้ทรานแซกชั่นท างานพร้อมกันได้ โดยมีคุณสมบัติ ไม่เกิดร่วม 
และเป็น Serializability โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 เฟสคือ  

ก าหนดการ S1  

เวลา 
ก าหนดการ S2 

ทรานแซกชั่น
T1 

ทรานแซกชั่น
T2 

ทรานแซกชั่น
T3 

ทรานแซกชั่นT1 ทรานแซกชั่น
T2 

ทรานแซกชั่นT3 

read(x)   t1 read(x)   

 write(x)  t2 write(x)   

write(x)   t3  write(x)  

  write(x) t4   write(x) 
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1. Growing Phase การท างานในเฟสนี้ ทรานแซกชั่นสามารถขอล็อคได้แต่ไม่สามารถ
ปล่อยล็อคใดๆ 

2. Shrinking Phase การท างานในเฟสนี้ ทรานแซกชั่นสามารถปล่อยล็อค แต่ไม่
สามารถขอล็อคใด ๆ  

เมื่อเริ่มต้นการท างาน ทรานแซกชั่นจะอยู่ใน Growing Phase ซึ่งเป็นเฟสที่ทราน
แซกชั่นร้องขอล็อคที่ต้องการ และเริ่มต้นการท างาน จนกระทั่งทรานแซกชั่นท างานเสร็จเรียบร้อย 
ทรานแซกชั่นจึงเริ่มปล่อยล็อค ท าให้ทรานแซกชั่นเข้าไปอยู่ใน Shrinking Phase ซึ่งเป็นเฟสที่ทราน
แซกชั่นไม่สามารถร้องขอล็อคใดๆเพ่ิมได้อีก 

การควบคุมภาวะพร้อมกันด้วยวิธีนี้ท าให้ได้การท างานของทรานแซกชั่นที่มีคุณสมบัติ 
Serializability แต่อาจเกิดปัญหาที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ปัญหาการย้อนกลับแบบจัดเรียงและปัญหา
การติดตาย 

1. ปัญหาการย้อนกลับแบบจัดเรียง(Cascading Rollback) พิจารณาตาราง 9.11 ที่
แสดงให้เห็นถึงการท างานพร้อมกันของทรานแซกชั่น T7, T8 และ T9 ที่มีการควบคุมภาวะพร้อมกันโดย
ใช้ 2PL โดยที่ทรานแซกชั่น T7  เริ่มต้นท างานก่อน และขอล็อค balanceX ที่เวลา t2 ท าให้ทราน
แซกชั่นอื่นๆไม่สามารถเข้าถึง balanceX  ได้ จนกระทั่งทรานแซกชั่น T7 ปล่อยล็อค balanceX ที่เวลา 
t8  ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทรานแซกชั่น T8 ขอล็อค balanceX และปล่อยล็อค balanceX ที่เวลา 
T12 ดังนั้นเมื่อทรานแซกชั่น T9 ขอล็อค balanceX ที่เวลา t15 ทรานแซกชั่นจะได้ล็อคนั้นไป 

  

ตารางท่ี 9.11 การท างานของทรานแซกชั่นที่เกิดปัญหาการย้อนกลับแบบจัดเรียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time ทรานแซกชั่น T7 ทรานแซกชั่น T8 ทรานแซกชั่น T9 

T1 beginTrans   

T2 Write_lock(balanceX)   

T3 read(balanceX)   

T4 read _lock(balanceY)   

T5 read(balanceY)   

T6 balanceX= 

balanceY+ balanceX 

  

T7 Write(balanceX) beginTrans  

T8 unlock(balanceX) Write_lock(balanceX)  

T9      . . . read(balanceX)  

T10      . . . balanceX= 

balanceY+ 100 

 

T11    . . . Write(balanceX)  

T12   . . . unlock(balanceX)  
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ตารางท่ี 9.11 การท างานของทรานแซกชั่นที่เกิดปัญหาการย้อนกลับแบบจัดเรียง(ต่อ) 
 

Time ทรานแซกชั่น T7 ทรานแซกชั่น T8 ทรานแซกชั่น T9 

T13    . . .  

T14 rollback   . . . beginTrans 

T15    . . . Write_lock(balanceX) 

T16  rollback   . . . 

T17   rollback 

 

สังเกตว่าหลังจากที่ทรานแซกชั่น T7 และ T8 ปล่อยล็อคแล้ว ทรานแซกชั่นไม่ ได้ 
commit ดังนั้นเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับทรานแซกชั่น T7 ท าให้ทรานแซกชั่น T7 ต้องย้อนกับการ
ท างาน (Rollback) เพ่ือยกเลิกรายการข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  การกระท าดังกล่าวนี้จะส่งผล
กระทบต่อทรานแซกชั่น T8  ที่ได้เรียกใช้ balanceX (ที่ถูกเปลี่ยนค่าโดย T7) ท าให้ทรานแซกชั่น T8 
ต้องย้อนกลับการท างานตามทรานแซกชั่น T7 ไปด้วย และท านองเดียวกันกับทรานแซกชั่น T9 ที่ต้อง
ย้อนกลับด้วยเช่นกัน เราจึงเรียกปัญหารี้ว่า ปัญหาการย้อนกลับแบบจัดเรียง 

2. ปัญหาการติดตาย (Deadlock) พิจารณาตารางที่ 9.12 ที่แสดงให้เห็นการท างาน
พร้อมกันของทรานแซกชั่น T10 และ T11 โดยใช้ 2PL เมื่อทรานแซกชั่น T10 เริ่มต้นการท างานที่เวลา t1 
และได้ล็อค balance เมื่อทั้งสองทรานแซกชั่นท างานไปได้ระยะหนึ่ง ปรากฏว่าทั้งสองทรานแซกชั่น
ต้องการได้ล็อคเพ่ิม โดยที่  ขอล็อค balanceY ที่ถูกครอบครองโดย T11 ท าให้ T10 ต้องรอ ส่วน T11 ขอ
ล็อค balanceX ที่ถูกครอบครองโดย T10 ท าให้ T11 ต้องรอเช่นกัน จะเห็นว่าทั้งสองทรานแซกชั่นอยู่ใน
สถานะรอเพ่ือให้อีกทรานแซกชั่นหนึ่งปล่อยล็อคท่ีต้องการ โดนที่ทรานแซกชั่นนั้นๆ ยังไม่สามารถปล่อย
ล็อคได้ เนื่องจากการท างานของทรานแซกชั่นยังไม่เสร็จสิ้น ท าให้ระบบเกิดสภาวะการติดตาย 

 

ตารางท่ี 9.12 ตัวอย่างการท างานของทรานแซกชั่นที่เกิดปัญหาการติดตาย 

 

เวลา ทรานแซกชั่น T10 ทรานแซกชั่น T11 

T1 beginTrans  

T2 Write_lock(balanceX) beginTrans 

T3 read(balanceX) Write_lock(balanceY) 

T4 balanceX=balanceX-100 read(balanceY) 

T5 Write(balanceX) balanceY= balanceY+1000 

T6 Write_lock(balanceY) Write(balanceY) 
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ตารางท่ี 9.12 ตัวอย่างการท างานของทรานแซกชั่นที่เกิดปัญหาการติดตาย (ต่อ) 
 

เวลา ทรานแซกชั่น T10 ทรานแซกชั่น T11 

T7 WAIT Write_lock(balanceX) 

T8 WAIT WAIT 

T9 WAIT WAIT 

T10      . . . WAIT 

T11      . . .      . . . 

 

2. Timestamping Protocolอัลกอริธึมนี้ระบบจะก าหนดตราเวลา (Timestamp) ส าหรับ
แต่ละทรานแซกชั่น โดยก าหนดให้ทรานแซกชั่น Ti มีตราเวลา TS(Ti) ดังนั้นส าหรับทรานแซกชั่น Ti ถูก
ท างานก่อนทรานแซกชั่น Tj แล้วจะได้ว่า TS(Ti) < TS(Tj) ในการก าหนดค่าตราเวลาของระบบนั้นอาจ
เป็นการก าหนดค่าตัวนับ (Counter) เพ่ือใช้แสดงล าดับก่อน-หลังของทรานแซกชั่นที่เข้ามาในระบบ 
หรืออาจจะเป็นค่าจากนาฬิกาของระบบ (Local Clock : LC) ซึ่งแสดงเวลาที่ทรานแซกชั่นนั้นเข้ามาใน
ระบบ 

ตารางเวลาถูกน ามาใช้ในอัลกอริธึม Basic Timestamp Ordering (BasicTO) ซึ่งเป็น
อัลกอริธึมที่ระบบใช้ในการพิจารณาอนุญาตให้ทรานแซกชั่นเข้าถึงข้อมูลที่ร้องขอ โดยที่อัลกอริธึมจะ
อนุญาตก็ต่อเมื่อการเข้าถึงข้อมูลของทรานแซกชั่นไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของทรานแซกชั่นอ่ืนที่
อาจท าให้ระบบมีการท างานผิดพลาด 

ก าหนดให้ 
TS(Ti) หมายถึง ตราเวลาที่ทรานแซกชั่น Ti เริ่มต้นการท างาน 

W-timestamp (Q) หมายถึง ตราเวลาที่ทรานแซกชั่น Tj เขียนข้อมูล Q ครั้งล่าสุด 

R-timestamp (Q) หมายถึง ตราเวลาที่ทรานแซกชั่น Tj อ่านข้อมูล Q ครั้งล่าสุด ระบบ
จะพิจารณาค าร้องขอของทรานแซกชั่น Ti ต่อไปนี้ 

ทรานแซกชั่น Ti ต้องการอ่านข้อมูล Q 

If TS(Ti) < W – timestamp (Q) then 

abort(Ti) 

else if TS (Ti) > W-timestamp(Q) then 

read(Q); 

กรณีที่ทรานแซกชั่น Ti ต้องการอ่านข้อมูล Q นั้น ระบบต้องพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ 
ทรานแซกชั่นอ่านข้อมูลตามที่ร้องขอหรือไม่  ด้วยการพิจารณาตราเวลาที่ทรานแซกชั่น Ti เริ่มต้นการ
ท างาน กับตราเวลาที่ทรานแซกชั่น Tj เขียนข้อมูล Q ครั้งล่าสุด ถ้าทรานแซกชั่น Ti เริ่มต้นการท างาน
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ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Q แล้ว ให้ระบบยกเลิกทรานแซกชั่น Ti แต่ถ้าทรานแซกชั่น Tj  

เริ่มต้นการท างานหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Q แล้วระบบจะอนุญาตให้อ่านข้อมูล 

จากตารางที่ 9.13  ระบบประกอบไปด้วยทรานแซกชั่น T12  ซึ่งเริ่มต้นการท างานที่เวลา 
t2 และ ทรานแซกชั่น T13 ซึ่งเริ่มต้นการท างานที่เวลา t1 ต่อมาที่เวลา t5 ทรานแซกชั่น T12 ร้องขอการ
อ่านค่าของตัวแปร x ให้ใช้ BasicTO พิจารณาว่าระบบจะอนุญาตให้ทรานแซกชั่น T12 อ่านข้อมูล x 
หรือไม่ เมือ่ก าหนดให้ค่าเริ่มต้นของตัวแปร x คือ 10 

 

ตารางท่ี 9.13 การท างานร้องขอการท างานของสองทรานแซกชั่น 

 

Time ทรานแซกชั่น T12 ทรานแซกชั่น T13 

t1   

t2 beginTrans …. 
t3 …. X=10 

t4 …. Write(x) 

t5 Read(x)  

 

 TS(T12)= T2 

 W-timestamp(x)= T4  

 TS(T12)< W-timestamp(x) 

 จะเห็นว่าเมื่อทรานแซกชั่น T12 เริ่มต้นท างานที่เวลา T2 นั้นตัวแปร x มีค่าเป็น 10 แต่
ตัวแปร x ถูกเปลี่ยนค่าเป็น 20 โดนทรานแซกชั่น T13 ที่เวลา T4 ดังนั้นเมื่อทรานแซกชั่น T12 ขออ่าน
ค่าตัวแปร x ที่เวลา T5 ระบบจะไม่อนุญาต เนื่องจากค่าของตัวแปร x ที่เวลา T5 นั้นไม่ใช่ค่าของตัวแปร 
x ที่ทรานแซกชั่น T12 ต้องการใช้ 

 ยกเลิกทรานแซกชั่น T12 (abort T12) 

 

 

9.3 การกู้คืนฐานข้อมูล (Database Recovery) 

ระบบคอมพิวเตอร์สามารถล้มเหลวได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
เสียหาย โปรแกรมท่ีใช้งานมีข้อผิดพลาด รวมถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่
สามารถปรากฏอยู่ในเหตุการณ์บนแอปพลิเคชั่นฐานข้อมูลได้เสมอ เพราะว่าฐานข้อมูลได้แชร์ใช้งานไป
ยังกลุ่มผู้ใช้มากมาย ดังนั้นความเป็นไปได้ของระบบที่อาจส่งผลต่อฐานข้อมูลเกิดความเสียหายนั้น ถือ
เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม จึงเป็นที่มาของการกู้คืนฐานข้อมูล 
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การกู้คืนฐานข้อมูล เป็นกระบวนการเรียกคืนฐานข้อมูลให้กลับมาสู่ภาวะเดิม จุดประสงค์คือ ให้
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อความล้มเหลวของระบบเกิดขึ้น และส่งผลให้
ฐานข้อมูลเกิดความเสียหาย นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยส าหรับการซ่อมแซมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ระบบ
สามารถลับมาประมวลผลได้อย่างเดิมอีกครั้ง แต่ก็มีแนวทางในการกู้คืนซึ่งประกอบด้วย 2 วิธีคือ  

 

1. การกู้คืนด้วยการประมวลผลใหม่อีกครั้ง (Recovery via Reprocessing) 

ด้วยเหตุที่ว่า การประมวลผลที่ผ่านมาไม่สามารถย้อนกลับไปยังจุดที่แน่นอนได้ แนวทางการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือ การกลับไปยังจุดเดิมเพ่ือประมวลผลต่างๆใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นวิธีที่ง่าย
ที่สุดในบรรดาการกู้คืน โดยการกู้คืนวิธีนี้ จะน าฐานข้อมูลที่ได้ส ารองไว้มาทดแทนฐานข้อมูลที่เสียหาย 
แต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือ จะต้องมีการประมวลผลงานนั้นซ้ าอีกครั้ง ซึ่งท าให้ต้องเสียเวลาในการท างานอีก
รอบหนึ่ง ด้วยการให้ ผู้ใช้กรอกข้อมูลทรานแซกชั่นต่างๆ ที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่ง โดยจะใช้ เวลามากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับจ านวนทรานแซกชั่น และการอัปเดตข้อมูลล่าสุดของฐานข้อมูลที่ส ารองไว้ก่อนหน้านั้น 
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของวิธีการก็มี ดังตัวอย่างเช่น ก่อนที่ระบบล้มเหลว พนักงานรับสมัครได้รับสมัคร
นักศึกษาใหม่ และระบบก็ได้ ก าหนดรหัสประจ าตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้
ลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องเรียนในภาคการศึกษานั้น และจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเป็นที่เรียนร้อยแล้ว
เช่นกัน ต่อมาระบบล่ม เมื่อผู้บริหารฐานข้อมูลได้ตัดสินใจน าฐานข้อมูลที่เคยส ารองก่อนหน้านั้นมาใช้
งาน ก็จะต้องป้อนข้อมูลเพ่ือประมวลผลรอบใหม่ ดังนั้นนักศึกษารายนั้นอาจไม่ได้รหัสประจ าตัว
หมายเลขเดิมก็เป็นได้ เนื่องมาจากแต่ละเครื่องบนเครือข่ายที่เจ้าหน้าที่ใช้กรอกข้อมูลการรับสมัครของ
นักศึกษานั้น เป็นแบบผู้ใช้หลายคนที่ท างานพร้อมๆกัน ดังนั้นการกู้คืนด้วยวิธีการนี้จึงไม่เหมาะสมกับ
งานที่มีระบบการประมวลผลแบบพร้อมๆกัน 

 

2. การกู้คืนด้วยการย้อนกลับ/ย้อนไปข้างหน้า (Recovery via Rollback/Rollforward) 

 การกู้คืนด้วยการย้อนกลับ/ย้อนไปข้างหน้า คือ การจัดเก็บเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของ  

ทรานแซกชั่นลงใน Log File ซึ่ง Log File ในที่นี้ก็คือประวัติการเอ็กซีคิวต์โดย DBMS ซึ่งในเชิง
กายภาพแล้ว Log File ก็คือไฟล์ประเภทหนึ่งที่ประกอบไปด้วยเรคอร์ดต่างๆ ที่บันทึกอยู่ในสื่อบันทึก
ข้อมูล โดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์จากการเรียกคืนข้อมูล ด้วยการน า Log File มาใช้ประกอบการกู้
คืนภายหลังระบบล้มเหลว และในบางครั้ง Log File อาจเรียกว่า Trail หรือ Journal ก็ได้ 

 ส าหรับการกู้คืนด้วยวิธีนี้ เมื่อฐานข้อมูลล้มเหลวขึ้นมา ก็จะมี 1 ใน 2 วิธีที่สามารถน ามาใช้เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาในครั้งนี้คือ 
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1. วิธีการย้อนไปข้างหน้า (Rollforward)   
วิธีนี้ฐานข้อมูลจะเรียกคืนด้วยการใช้ข้อมูลที่บันทึกจาก Log File และน าทรานแซกซั่นที่

เกี่ยวข้องมาตรวจสอบทั้งหมด เพ่ือยืนยันการท างานอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการประมวลผลรอบใหม่
ดังเช่นวิธีแรกที่ต้องใช้ก าลังคนท าซ้ า แต่ในที่นี้จะใช้ประโยชน์จาก Log File ที่มีการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงทรานแซกชั่น ซึ่งจะมีสถานะ Before Value และ After Value โดยมีวิธี Rollforward จะ
น าทรานแซกชั่น Alfer Value ที่อยู่ใน Log File มาใช้ประกอบการยืนยันเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลต่อไป 

2. วิธี Rollback 

วิธีนี้ตรงข้ามกับวิธีแรก โดยหากกรณีที่ระบบล่มแล้วส่งผลเสียต่อฐานข้อมูล การอัปเดต
ข้อมูลแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ในช่วงระบบล่ม ท าให้ข้อมูลที่บันทึกลงไปเกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาด หรืออาจ
บันทึกข้อมูลได้ไม่ครบ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการย้อนกลับไปยังสถานะเดิม ก่อนที่ระบบจะล่ม ด้วย
การน าส่วนของ  Before Value ใน Log File มาใช้เพ่ือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นใหม่ก่อนระบบจะล่ม 
แต่วิธีนี้ผู้ปฎิบัติกับระบบจะต้องป้อนข้อมูลเพ่ือประมวลผลงานรอบใหม่อีกครั้ง ด้วยการเริ่มต้นจาก
เหตุการณ์ก่อนที่ระบบจะล้มเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.2 แสดงการ undo ด้วย before value และการ redo ด้วย after value 

 

จากรูปที่ 9.2 ในการจัดเก็บประวัติทรานแซกชั่นลงใน Log File เพ่ือน าไปใช้กับงานกู้คืน ไม่
ว่าการกระท าแบบ Rollback/Undo หรือ  Rollforward/Redo ก็ตาม เมื่อเกิดหตุการณ์การกู้คืนขึ้น 

Database with 

Change Changes 
Database without 

changes 

redo 

Before Value 

Database with 

changes 

Database without 

Change  

After Valeu 

undo 
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ตามปกติจะต้องด าเนินการค้นหาตรวจสอบรายการใน Log File ทั้งแฟ้ม ซึ่งเป็นเรื่องที่เสียเวลามาก 
ดังนั้นจึงได้มีการใช้เทคนิคที่เรียกว่า Checkpoint ด้วยการจุดตรวจสอบนี้ไปบันทึกลงใน Log File เป็น
ระยะ ๆ โดยเมื่อจุดตรวจสอบได้แทรกเข้าไปใน Log File แล้ว ก็จะมีการน าบัฟเฟอร์ในหน่วยความจ า
หลักถ่ายโอนไปยังดิสก์ เพ่ือท าการอัปเดตข้อมูลจริงในฐานข้อมูล เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบบล้มเหลวขึ้นมา 
ก็จะใช้จุดตรวจสอบนี้ไปใช้งานเพ่ือย้อนรอยเหตุการณ์การกู้คืน โดยไม่ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบ
รายการทรานแซกชั่นใน Log File ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยย่นระยะในการกู้คืนได้มาก โดยหลักการและ
ตัวอย่างการท างานของจุดตรวจสอบ และเมื่อเหตุการณ์ความล้มเหลวของระบบได้เกิดขึ้น ตัว Log File 
ก็สามารถน ามาใช้งานได้ทั้งสถานการณ์แบบ Undo และ Redo ทรานแซกชั่น  

 

9.4 การจัดการเพื่อการกู้คืนฐานข้อมูล (Database Recovery Management) 

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า การกู้คืนฐานข้อมูลเป็นกระบวนการเรียกคืนฐานข้อมูลให้กลับมาสู่สภาวะ
เดิมจากข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ให้กลับมาสู่สภาวะสอดคล้องกันเพ่ือคงความถูกต้อง โดยเทคนิคการกู้
คืนฐานข้อมูลจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นหนึ่งเดียว (Atomicity) ตามคุณสมบัติของทรานแซกชั่น ที่
กล่าวไว้ตอนต้นของบทนี้แล้ว โดยความเป็นหนึ่งเดียวหมายความว่า ทุกการกระท าของทรานแซกชั่น
จะต้องท างานโดยสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการของทรานแซกชั่นนั้น ๆ หรือไม่เช่นนั้น
ก็จะต้องยกเลิกกระท าใด ๆ ทั้งหมดที่ผ่านมา การส ารองข้อมูลก็เป็นส่วนประกอบส าคัญส่วนหนึ่งของ 
DBMS โดยบาง DBMS ได้ผนวกกับฟังก์ชั่นที่อนุญาตให้ผู้บริหารฐานข้อมูลสามารถจัดตารางเวลาเพ่ือ
การส ารองฐานข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นดิสก์หรือเทปอัตโนมัติ 

ระดับการส ารองข้อมูล (The Level of Backup) ประกอบด้วยวิธีการส ารองฐานข้อมูลชนิดต่างๆ 
ดังนี้ 

 

1. การส ารองแบบสมบูรณ์ (Full Backup) คือการส ารองข้อมูลแบบคัดลอกมาทั้งหมด จัดเป็น
การส ารองข้อมูลที่อาจต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดฐานข้อมูลที่ส ารอง ซึ่งอาจต้องใช้เวลา
ส ารองหลายนาที เป็นชั่วโมง เป็นวันก็เป็นได้ 

 

2. การส ารองเฉพาะส่วนที่แตกต่างกัน (Differential Backup) คือการส ารองเฉพาะฐานข้อมูล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ด้วยการตรวจสอบฐานข้อมูลเดิมที่ได้ส ารองไว้ก่อนหน้านั้น 

 

3. การส ารองใน Log File (Transaction Log Backup) เป็นการส ารองใน Log File เท่านั้น 
ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับฐานข้อมูลที่ส ารองไว้ตามข้อที่ 1 และ 2 

เมื่อได้ด าเนินการส ารองฐานข้อมูลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะต้องน าไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย 
ตัวอย่างเช่น น าไปเก็บไว้ในห้องหรืออาคารอ่ืนที่อยู่ต่างสถานที่ และควรมีระบบป้องกันภัย ไม่ว่าจะเป็น
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ภัยจากไฟไหม้ น้ าท่วม หรือการลักขโมย เป็นต้น  ซึ่งการส ารองข้อมูลนั้นเป็นการป้องกันในกรณีที่ระบบ
เกิดความล้มเหลว และสามารถน าข้อมูลส ารองนั้นมาใช้งานทดแทนได้ 
 

 

9.5 ความล้มเหลวในฐานข้อมูล(Database Failures) 

 ความล้มเหลวในฐานข้อมูลและระบบ ปกติจะประกอบด้วยข้อผิดพลาดที่มาจากปัจจัยหลายๆส่วน
ที่เก่ียวข้องด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ข้อผิดพลาดจากตัวซอฟต์แวร์(Software) เป็นความล้มเหลวในด้านการท างานซึ่งอาจมาจาก
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล แอปพลิเคชั่นโปรแกรม รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ 

2) ข้อผิดพลาดจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์(Hardware) เป็นส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เกิด 

ข้อขัดข้อง ซึ่งมักจะเกิดจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบางส่วนประกอบเกิดความเสียหาย เช่น ชิปบน
หน่วยความจ าเสีย ฮาร์ดดิสก์เสีย พ้ืนที่บางส่วนของฮาร์ดดิสก์เสีย รวมถึงฮาร์ดดิสก์จุข้อมูลเต็ม เป็นต้น 

3) ข้อผิดพลาดจากผู้ใช้ (End-Users) เป็นข้อผิดพลาดจากตัวผู้ใช้ที่ปฎิบัติการกับความ 

ผิดพลาดเองรวมถึงการสั่งยกเลิกทรานแซกชั่นด้วยตนเอง ในขณะที่ได้มีการยืนยันความแน่นอนใน
บางส่วนไปก่อนหน้านั้นแล้ว 

4) ข้อผิดพลาดทรานแซกชั่น (Transaction) ระบบได้ตรวจจับพบการล็อคค้าง และได้สั่ง 
ยกเลิกไปหนึ่งทรานแซกชั่น 

 ข้อผิดพลาดจากปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากเภทภัยต่างๆเช่นไฟ
ไหม้ แผ่นดินไหว น้ าท่วม และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ  
 

 

9.6 เทคนิคการกู้คืนทรานแซกช่ัน (Recovery Procedures Techniques) 

การกู้คืนฐานข้อมูลเป็นกระบวนการที่น าฐานข้อมูลให้กลับมาในสถานะเดิมภายหลังจากระบบเกิด
ความล้มเหลวขึ้น ดังนั้นการกู้คืนข้อมูลทรานแซกชั่นจึงมีอยู่ 2 เทคนิคด้วยกันคือ 

 

1. เทคนิค Deferred Write หรือ Deferred Update เทคนิคนี้ ทรานแซกชั่นที่บันทึกอยู่ใน 
Log File จะไม่มีการอัปเดตลงในฐานข้อมูลทันที โดยฐานข้อมูลจะถูกอัปเดตก็ต่อเมื่อหลังจากท่ีทราน
แซกชั่นยืนยันโดย Commit เท่านั้น ดังนั้นหากทรานแซกชั่นถูกยกเลิกก่อนที่จะถูก Commit  ก็จะไม่มี
การเลี่ยนแปลงใด ๆ ในฐานข้อมูล ซึ่งเปรียบเสมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่ต้อง Rollback หรือ 
Undo ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าฐานข้อมูลยังไม่ถูกอัปเดตใด ๆ ส าหรับกระบวนการกู้คืนของเทคนิคนี้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนตามแต่ละกรณีดังต่อไปนี้ 
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1.1 ให้ชี้ระบุจุดตรวจสอบตัวล่าสุด (Last Checkpoint) ใน Log File เป็นอันดับแรก เพ่ือ
น าไปใช้เป็นจุดอ้างอิงเวลาล่าสุดที่มีการน าทรานแซกชั่นบันทึกลงในดิสก์ (ไม่ต้องย้อนไปตรวจสอบทราน
แซกชั่นใน Log File ทั้งหมด) โดยจุดตรวจสอบที่แทรกเข้าไปใน Log File เป็นระยะๆ นั้น จะมีการน า
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในความจ าหลัก ส่งไปบันทึกหรืออัปเดตลงในดิสก์ทันที 

1.2  กรณีท่ีทรานแซกชั่นที่ได้ด าเนินการไป มีการ Commit ก่อนจุดตรวจสอบตัวล่าสุด จะไม่มี
ผลใดๆท้ังสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากทรานแซกชั่นเหล่านั้นได้มีการบันทึกข้อมูลลงในดิสก์หรือฐานข้อมูลเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

1.3  กรณีทรานแซกชั่นที่ด าเนินการอยู่ แล้วมีการ Commit ภายหลังจุดตรวจสอบตัวล่าสุด
กรณีนี้ DBMS จะใช้ Log File ในการ Redo ทรานแซกชั่นนั้น และอัปเดตลงในฐานข้อมูลด้วยการใช้ 
After Value ใน Log File เป็นตัวปรับปรุง โดยจะปรับปรุงเรียงล าดับรายการจากเก่าไปหาใหม่ 

1.4  กรณีบางทรานแซกชั่นที่ด าเนินการภายหลังจากจุดตรวจสอบตัวล่าสุดเป็นต้นไป ไม่มีความ
จ าเป็นต้อง Rollback แต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากไม่ได้มีการปรับปรุงหรืออัปเดตรายการใดๆในฐานข้อมูล 

 

2. เทคนิค  Write –Through หรือ Immediate Update เทคนิคนี้ จะอนุญาตให้ท าการบันทึก 
ความเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นได้ ถึงแม้จะไม่ได้รับการ Commit ก็ตาม และหาก ทราน
แซกชั่นนั้นถูกยกเลิกไปก่อนที่จะมีการยืนยันด้วย Commit โอเปเรชั่น Rollback หรือ Undo ก็จะท า
การกู้คืนข้อมูลด้วยการน าค่าที่บันทึกลงใน Log File ตรงส่วนของ Before Value มาใช้เพ่ือการกู้คืนใน
ครั้งนี้ ส าหรับกระบวนการกู้คืนของเทคนิคนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

2.1 ให้ชี้ระบุจุดตรวจสอบตัวล่าสุดใน Log File เป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงถึงเวลา
ล่าสุดทีม่ีการทรานแซกชั่นในบัฟเฟอร์ อัปเดตลงในดิสก ์ 

2.2 ส าหรับทรานแซกชั่นที่ด าเนินการแล้วมี Commit ภายหลังจากจุดตรวจสอบล่าสุด จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีการอัปเดตลงในฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2.3 กรณีทรานแซกชั่นที่ Commit ภายหลังจากจุดตรวจสอบล่าสุด DBMS จะกู้คืนทราน
แซกชั่นนั้นด้วยการใช้ After Value ของ Log File เพ่ือน ามาเปลี่ยนแปลงตามล าดับจากเก่าไปหาใหม่ 

2.4  กรณีทรานแซกชั่นที่ด าเนินการภายหลังจากจุดตรวจสอบตัวล่าสุดเป็นต้นไป DBMS จะใช้ 
Log File ที่บันทึกมาท าการ Rollback หรือ Undo ด้วยการ Before Value ใน Log File มายกเลิก
การกระท า โดยล าดับทรานแซกชั่นจากใหม่ไปหาเก่า 
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สรุป 

ทรานแซกชั่น หมายถึง ค าสั่งหรือกลุ่มของค าสั่งที่ท างานตามระบบต้องการ ที่มีคุณสมบัติส าคัญ 4 
ประการคือ Atomicity,Consistency,Isolation และ Durability โดยที่ทรานแซกชั่นมีสถานการณ์
ท างาน 4 สถานะ คือ Active , Committed , Partial Commited และ Failed ในการ  ท างานของ
ระบบโดยทั่วไป จะมีหลายทรานแซกชั่นท างานร่วมกัน บางระบบก าหนดให้แต่ละทรานแซกชั่นท างาน
เรียงล าดับกันไป ท าให้ระบบได้ผลลัพธ์การท างานที่ถูกต้อง แต่อาจจะมีบางช่วงเวลาที่ทรัพยากรของ
ระบบไม่ถูกใช้งาน  ในบางระบบอาจจะมีมากกว่าหนึ่งทรานแซกชั่นท างานพร้อมกันท าให้ระบบมีการใช้
ทรัพยากกรอย่างเต็มที่และได้ปริมาณงานมากขึ้น แต่อาจจะได้ผลลัพธ์ผิดพลาด เนื่องจากการท างาน
ของทรานแซกชั่นหนึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานของอีกทรานแซกชั่นหนึ่ง  ดังนั้นระบบจ าเป็นต้องมี
เทคนิคควบคุมภาวะพร้อมกัน ที่ท าให้ระบบสามารถท างานหลายทรานแซกชั่นพร้อมกัน โดยมีผลลัพธ์
การท างานเท่ากันกับการท างานทีละทรานแซกชั่นเรียงล าดับกันไป ท าให้ได้คุณสมบัติ Serializability  

การควบคุมภาวะพร้อมกันนั้น สามารถท าได้ด้วยกันจัดล าดับค าสั่งการท างานของแต่ละทราน
แซกชั่นให้เป็นก าหนดการท างาน  ก าหนดการแบ่งเป็น ก าหนดการแบบเรียงล าดับ เป็นการก าหนดการ
ที่ระบุให้ท างานเรียงล าดับทีละทรานแซกชั่น และก าหนดการแบบไม่เรียงล าดับ เป็นการก าหนดการที่
ก าหนดให้การท างานมากกว่าหนึ่งทรานแซกชั่นพร้อมกัน 

Locking Protocol เป็นเทคนิคหนึ่งที่ท าการควบคุมภาวะพร้อมกัน โดยการใช้ล็อคช่วยควบคุมให้
มีทรานแซกชั่นเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ส่วนทรานแซกชั่นอ่ืนต้องรอ วิธีนี้มีข้อเสียที่ไม่
รับประกันคุณสมบัติ Serializability จึงได้มีการพัฒนาการท างานของโปรโตคอลให้เป็น Two-phase 

Locking Protocol แต่วิธีนี้อาจเกิดปัญหาการติดตาย และปัญหาการย้อนกลับแบบจัดเรียง   
Timestamping Protocol การควบคุมภาวะพร้อมกันด้วยเทคนิคนี้ ระบบยอมให้มีมากกว่าหนึ่ง 

ทรานแซกชั่นเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันได้ โดยที่อัลกอริธึมจะพิจารณาอนุญาตให้ทรานแซกชั่นเข้าถึงข้อมูลที่
ร้องขอได้ ก็ต่อเมื่อการเข้าถึงข้อมูลของทรานแซกชั่นไม่ต้องเสียเวลารอ แต่อาจจะมีบางทรานแซกชั่นที่
ไม่มีโอกาสท างานได้ส าเร็จ การท างานของทรานแซกชั่นอาจจะมีข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ 
ดังนั้น DBMS จึงต้องมีหน้าที่กู้คืนฐานข้อมูลของระบบให้กลับมาอยู่ในสถานะเดิม คือสถานะก่อนที่จะ
เกิดข้อขัดข้อง ซึ่งเป็นสถานะที่ Consistency โดยการกู้คืนฐานข้อมูลอาจจะเป็นการท ากลับ หรือ การ
ท าซ้ า   
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แบบฝึกหัด 

 

1. ทรานแซกชั่นมีสถานะการท างานอะไรบ้าง จงอธิบาย 

2. คุณสมบัติของทรานแซกชั่นมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

3. ในการท างานแบบ Concurrent Access Database ท าให้เกิดประโยชน์ / ข้อดีอะไร จงอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่าง 

4. การท างานของทรานแซกชั่นโดยก าหนดการแบบเรียงล าดับ (Serial Schedule) และ
ก าหนดการแบบไม่เรียงล าดับ (Non-Serial Schedule) มีข้อดีและข้อเสียอะไร จงอธิบาย 

ก าหนดการแบบเรียงล าดับ (Serial Schedule) 

5. อธิบายความต่างระหว่าง Conflict Serializability และ view Serializability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล :217  

 

เอกสารอ้างอิง 
 

 

ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ. (2553). การออกแบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. กรุงเทพฯ:เคทีพี คอมพ์ แอนด์  
คอนซัลท์. 

พนิดา พานิชกุล และ ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ. (2552). การออกแบบ พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล.  
กรุงเทพฯ:เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 

สุจิตตรา อดุลย์เกษม. (2553). ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ:ท้อป. 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2551). ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 

 



การสร้างฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟต์แอกเซส :219  

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

 
รายวิชา   การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 

  Database Management System Design 

 

หัวข้อเนื้อหา 

  

10.1 โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส 

10.2 การสร้างตาราง 
10.3 การสร้างแบบสอบถาม 

10.4 การสร้างฟอร์ม 

10.5 การสร้างรายงาน 

 10.6 กรณีศึกษาระบบงานทะเบียน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสได้ 
2. สร้างตารางด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสได้ 
3. สร้างแบบสอบถามด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสได้ 
4. สร้างฟอร์มด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสได้ 
5. สร้างรายงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสได้ 
6. บอกข้อดีข้อเสียของการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสในการจัดการฐานข้อมูลได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ถาม - ตอบ ในระหว่างเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทท่ี  10 

การสร้างฐานข้อมลูด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส 

 

 

ไมโครซอฟต์แอกเซส เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (DATABASE Management System: 

DBMS) ทีม่ีประสิทธิภาพสูงมากโปรแกรมหนึ่ง จุดเด่นคือใช้งานง่ายมีเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวก
ในการท างาน ข้อมูลที่ผู้ใช้มองเห็นและดึงมาใช้ได้จะอยู่ในรูปตาราง ซึ่ง Access จะเรียกตารางนี้ว่า 
Table ใน 1 Table จะเก็บข้อมูลกลุ่มเดียวกัน เช่น Table ข้อมูลลูกค้า, Table ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า, 

Table ข้อมูลสินค้า ซึ่งแต่ละ Table นี้น ามาสร้างความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันได้ เพ่ือให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องและสอดคล้องกันอยู่เสมอตามเงื่อนไขที่ผู้ออกแบบฐานข้อมูลก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้การแก้ไขปรับปรุง สอบถาม ค้นหาและเรียกใช้ข้อมูล สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว, สามารถดึง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาสร้างรายงานผลสรุปไปยังผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ , สามารถสร้างระบบความ
ปลอดภัยให้กับฐานข้อมูลโดยก าหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้แต่ละรายได้ เช่น ดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่าง
เดียวหรือจะแก้ไขข้อมูลได้ด้วย ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดและวิธีการที่น าโปรแกรมไมโครซอฟต์
แอกเซสมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล เช่นการสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม และ
การสร้างรายงาน เป็นต้น และกรณีศึกษาระบบงานทะเบียนซึ่งเป็นระบบที่มีในทุกสถานศึกษา 
 

10.1 โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส (Microsoft Access Program) 

 โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจัดการฐานข้อมูลอย่างหนึ่ง ตั้งแต่จัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผล และจัดการสารสนเทศ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างของโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส ประกอบด้วย  
 1. ตาราง ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งแต่ละตารางจะประกอบไปด้วยเขตข้อมูล และระเบียน  

2. แบบสอบถาม (queries) ใช้ส าหรับดูข้อมูล ค้นหาข้อมูล ตรวจสอบแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ 

ลบข้อมูลที่ต้องการ  
3. ฟอร์ม (form) ออกแบบมาเพ่ือเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ส าหรับป้อนข้อมูลและแสดงข้อมูล  
4. รายงาน (report) ออกแบบมาให้มีการจัดรูปแบบ มีการค านวณและพิมพ์ออกมาเป็นรายงาน

ได้ รวมทั้งมีการสรุปผลของข้อมูลที่เลือก ซึ่งสามารถดูรายงานก่อนพิมพ์ได้  
5. แมโคร (macro) เป็นภาษาโปรแกรมง่าย ๆ เพื่อก าหนดโครงสร้างล าดับขั้นตอนให้ 

ปฏิบัติงานตามที่คุณต้องการเพ่ือตอบสนองกับเหตุการณ์ท่ีก าหนดขึ้น  
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6. โมดูล (module) เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอกเซสเบสิก ซึ่งใช้ในการท างานที ่
ค่อนข้างซับซ้อนกว่าการใช้แมโคร เพ่ือให้ได้ฟอร์มหรือรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส สามารถเรียกใช้งานไมโครซอฟต์แอกเซส ได้โดยการ
คลิกท่ีปุ่ม start-> Programs-> Microsoft Access จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 10.1 

 

 
 

ภาพที่ 10.1 หน้าจอการเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส 

  

วิธีการสร้างฐานข้อมูลมี 2 แบบ คือ  
1. สร้างฐานข้อมูลเปล่า (  blank database) เพ่ือก าหนดรูปแบบของโครงสร้างฐานข้อมูลด้วย 

ตนเอง โดยการคลิกเลือก ฐานข้อมูลเปล่า จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ แฟ้มฐานข้อมูลใหม่ ให้เลือกไดรว์
และโฟลเดอร์ พร้อมกับตั้งชื่อไฟล์ฐานข้อมูลที่จะสร้างใหม่ ดังรูปที่ 10.2 

 

 
 

รูปที่ 10.2 วิธีการสร้างฐานข้อมูลเปล่า  
 

2. สร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ตัวช่วย (database wizard) ที่โปรแกรมเตรียมไว้ หลายรูปแบบ 

ส าหรับการใช้งานในด้านต่าง ๆ โดยท าตามขั้นตอนไปทีละขั้น เมื่อเสร็จแล้วจะได้ไฟล์ฐานข้อมูลที่น าไป 
ใช้งานได้ทันที ถ้าต้องการแก้ไขปรับปรุงก็สามารถท าได้ในภายหลัง ซึ่งมีวิธีการสร้างโดยการคลิกที่ปุ่ม 
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start  สร้างเอกสาร Office คลิกแท็บ ฐานข้อมูล จะมีไฟล์ฐานข้อมูลต้นแบบให้เลือกใช้งานจ านวนมาก 
ดังรูปที่ 10.3 

 

 
 

รูปที่ 10.3 วิธีการสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ตัวช่วย database wizard 

 

 

10.2 การสร้างตาราง (Create Form) 

การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส จะมีการเก็บข้อมูลไว้ในตาราง ซึ่งแต่ละ
ตารางจะเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกันไว้ในตารางเดียวกัน ในฐานข้อมูลหนึ่งจะต้องประกอบด้วยตารางอย่าง
น้อย 1 ตารางเสมอ โดยแต่ละแถวจะหมายถึงข้อมูลแต่ละเรคอร์ด และแต่ละคอลัมน์จะหมายถึงข้อมูล
ในแต่ละเขตข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเรคอร์ด 

 

1.  มุมมองของตาราง มี 4 แบบ คือ  
 1.1 มุมมองออกแบบ (design) ใช้ในการออกแบบ และแก้ไขโครงสร้างของตาราง เช่น เพ่ิม
ลบเขตข้อมูล แก้ไขชื่อเขตข้อมูล ก าหนดชนิดข้อมูล ก าหนดคีย์ ก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของเขตข้อมูล 
เป็นต้น  

1.2 มุมมองแผ่นข้อมูล (datasheet) ใช้ในการป้อนข้อมูล หรือแสดงข้อมูลที่เก็บไว้ในตาราง 
โดยแสดงในรูปของตาราง ในมุมมองนี้สามารถเพ่ิม ลบ หรือแก้ไขเรคอร์ดได้  

1.3 มุมมอง pivot table ใช้วเิคราะห์และสรุปผลข้อมูลในตารางโดยแสดงในรูปของ 
ตารางแจกแจงรายละเอียดข้อมูลและสรุปผลข้อมูล  

1.4 มุมมอง pivot chart ใช้วเิคราะห์และสรุปผลข้อมูลในตารางโดยแสดงในรูปของ 
แผนภูมิหรือ Chart  
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2. วิธีการสร้างตาราง ท าได้ 3 วิธี คือ  
2.1 การสร้างตารางในมุมมองออกแบบ (design view) เป็นวิธีสร้างตารางที่จะต้องก าหนด

รายละเอียดต่างๆ ด้วยตัวเองทั้งหมด เช่น ก าหนดโครงสร้างของตารางว่าจะต้องประกอบด้วยเขตข้อมูล
หรือแอตตริบิวต์อะไรบ้าง ชนิดข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูลเป็นอย่างไร จะใช้เขตข้อมูลใดบ้างเป็นคีย์หลัก 
หรือจะก าหนดเงื่อนไขกฎเกณฑ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเขตข้อมูลนั้นอย่างไร  

2.2 การสร้างตารางโดยใช้ตัวช่วยสร้าง (table wizard) เป็นวิธีสร้างตารางจากตารางต้นแบบ
ที่ Access เตรียมไว้ให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจและ
กลุ่มใช้งานส่วนตัว ท าตามข้ันตอนง่าย ๆ ในไดอะล็อกบ็อกซ์ของตัวช่วยสร้าง ท าให้สามารถสร้างตาราง
ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  

2.3 การสร้างตารางโดยการป้อนข้อมูล (datasheet view) เป็นการใส่ข้อมูลโดยตรงลงใน
แผ่นข้อมูลเปล่า เมื่อบันทึกแผ่นข้อมูลใหม่ โปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลนั้น และก าหนดชนิดข้อมูลและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละเขตข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ  

การสร้างตารางโดยการใช้ตัวช่วยสร้างแม้จะรวดเร็วแต่บางครั้งอาจไม่ตรงกับความต้องการใน
การใช้งาน ส่วนการสร้างตารางโดยการป้อนข้อมูลลงในแผ่นข้อมูลโดยตรง โปรแกรมอาจจะก าหนดชนิด
และรูปแบบของข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการก็ได้ ท าให้อาจจะเสียเวลาในการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับ
ความต้องการ ดังนั้นจึงสร้างตารางโดยการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เองเพ่ือความสะดวกและตรงกับ
ความต้องการมากที่สุด 

 

3. ส่วนประกอบในมุมมองออกแบบตาราง 
 

 
 

ภาพที่ 10.4 ส่วนประกอบในมุมมองออกแบบตาราง 
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ในมุมมองการออกแบบตารางประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
3.1 ทูลบาร์ในการออกแบบตาราง (table design toolbar) เป็นส่วนที่แสดงปุ่มค าสั่ง

ทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขตาราง ซึ่งปุ่มท่ีจะใช้งานกันบ่อยๆ ได้แก่  
 ปุ่มมุมมอง (view) เพ่ือเปลี่ยนมุมมองในตารางเป็นมุมมอง ออกแบบหรือมุมมอง

แผ่นข้อมูลส าหรับป้อนข้อมูล  
 ปุ่มคีย์หลัก (primary key) ใช้ก าหนดเขตข้อมูลให้เป็นคีย์หลัก  

3.2 กริดในการออกแบบตาราง (table design grid) เป็นส่วนที่ใช้ออกแบบและแก้ไข
โครงสร้างของตาราง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

 ชื่อเขตข้อมูล (field name) เป็นส่วนที่ใช้ก าหนดชื่อเขตข้อมูล โดยมีกฎการตั้งชื่อ 
คือ เป็นตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ (ยกเว้น . ! ‘ และ [ ] ) หรือช่องว่าง (แต่ห้ามน าหน้าชื่อ
เขตข้อมูลด้วยช่องว่าง) โดยมีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร ชื่อเขตข้อมูลในตารางเดียวกันต้องไม่ซ้ ากัน  

 ชนิดข้อมูล (data type) เป็นส่วนที่ใช้ก าหนดชนิดของข้อมูลในแต่ละเขต มี 9 ชนิด   
1) text ข้อความที่ประกอบไปด้วยตัวอักขระที่อาจเป็นตัวอักษร สัญลักษณ์พิเศษ 

ช่องว่างหรือตัวเลขประกอบกัน ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขอย่างเดียวจะต้องเป็นตัวเลขที่ไม่ใช้ในการค านวณ เช่น 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ และรหัสไปรษณีย์ เป็นต้น 
โดยสามารถบรรจุข้อมูลได้สูงสุดจ านวน 255 ตัวอักขระ 

2) memo ข้อความที่เป็นตัวอักขระที่มีความยาวมาก ๆ และมากกว่า 255 ตัว
อักขระ แต่ไม่เกิน 65,535 ตัวอักษร ส่วนมากใช้ในการเก็บข้อมูลและรายละเอียดที่มีความยาวของ
ข้อมูลมาก ๆ นั่นเอง  

3) number ข้อมูลที่เป็นตัวเลข สามารถน าไปค านวณได้ เช่น จ านวนสินค้า และ
จ านวนหน่วยกิต เป็นต้น  

4) date/time ข้อมูลที่เป็นวันที่และเวลา  
5) currency ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ใช้ในการค านวณข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น ราคา

สินค้า ค่าหน่วยกิต เงินเดือน รายรับ และรายจ่าย เป็นต้น  
6) auto number เป็นตัวเลขจ านวนเต็มแบบล าดับที่ ซึ่งโปรแกรมจะก าหนดค่าให้

โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มเรคอร์ดใหม่เข้ามาในตาราง  
7) yes/no เป็นข้อมูลทางตรรกะ ซึ่งมีสถานะเป็นจริงหรือเท็จ เช่น True/False, 

Yes/No, หรือ On/Off และจะเป็นค่าว่างไม่ได้  
8) OLE object ข้อมูลที่เป็นการเชื่อมโยงหรือน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอ่ืน ๆ มา

เก็บไว้ เช่น รูปภาพ ตาราง กราฟ และเสียง เป็นต้น OLE ย่อมาจาก Object Linking and 

Embedding เป็นเทคนิคของการประยุกต์ใช้งานบนวินโดว์ส ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
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เช่น สามารถน ารูปภาพจากโปรแกรมโฟโต้ช็อป (PhotoShop) มาใช้ในไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft 

Word) ได้   
9) Hyperlink เป็นข้อมูลหรือแอดเดรสที่ใช้อ้างอิงไปยังข้อมูลอ่ืนๆ หรือระบุ การ

เชื่อมโยงในแบบของเว็บเพจ ซึ่งแสดงด้วย URL (Uniform Resource Locator) โดยการอ้างอิงไปยัง
แหล่งข้อมูลอ่ืน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งไฟล์ฐานข้อมูลของโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสเอง หรือไฟล์ของ
โปรแกรมอ่ืนที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตได้ ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 10.5  
  

 
  

รูปที่ 10.5 ตัวอย่างข้อมูลที่ก าหนดเป็นชนิดไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) 

 

ส าหรับ lookup wizard ที่ปรากฏในรายการชนิดข้อมูลของช่อง data type ด้วยนั้น 
ไม่ใช่ชนิดของข้อมูล แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกหรือค้นหาข้อมูลจากตารางอ่ืนๆ ในโปรแกรม Access 
เพ่ือน ามาสร้างดรอปดาวน์ลิสต์บ็อกซ์ในอีกตารางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยในการคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการ
น ามาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลลงไป  

ค าอธิบาย (description) เป็นส่วนที่ใช้ใส่ค าอธิบายหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เขตข้อมูลนั้น หรือใช้เป็นหมายเหตุช่วยเตือนความจ า หรือให้ผู้อ่ืนทราบว่าเขตข้อมูลนั้นเก็บข้อมูลอะไร 
เป็นส่วนที่ผู้ใช้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ 
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3.3 คุณสมบัติเขตข้อมูล (field properties) ส่วนที่ใช้ก าหนดคุณสมบัติของแต่ละเขตข้อมูล 
เช่น ก าหนดขนาดของเขตข้อมูล รูปแบบที่ใช้ในการป้อนข้อมูล รูปแบบการแสดงผลข้อมูล และก าหนด
เงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบค่าในเขตข้อมูล เป็นต้น 

 

4. วิธีสร้างตารางใหม่ด้วยตนเอง  
1. เข้าสู่วินโดว์ database คลิกปุ่ม ตาราง (table) บนแถบวัตถุ  
2. ดับเบิลคลิกท่ี สร้างตารางในมุมมองออกแบบ  
3. กรอกชื่อเขตข้อมูลลงในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล (field name) แล้วกดปุ่ม enter หรือ tab 

บนคีย์บอร์ดเพ่ือเลื่อนไปยังคอลัมน์ ชนิดข้อมูล (data type)  

4. คลิกปุ่มลูกศรในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล  
5. คลิกเลือกชนิดข้อมูลที่ต้องการ (ในท่ีนี้เลือก text เพราะรหัสนักศึกษาที่เป็นตัวเลข ไม่ได้ใช้

ในการค านวณ)  
6. ถ้าต้องการใส่ค าอธิบายเกี่ยวกับเขตข้อมูลนั้น ให้ใส่ในคอลัมน์ ค าอธิบาย  
ก าหนดรูปแบบและขนาดของเขตข้อมูล ถ้าชนิดข้อมูลเป็น text ให้กรอกจ านวนว่า 

ยาวกี่ตัวอักษรลงในแถว ขนาดเขตข้อมูล (field size)  

สร้างเขตข้อมูลอื่นๆ ที่เหลือโดยก าหนดชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล และขนาดของเขตข้อมูลตาม
โครงสร้างที่ก าหนดไว้ โดยใช้ขั้นตอนที่ 1-7 เป็นแนวทาง 

 

 
 

รูปที่ 10.6 ขั้นตอนการสร้างตารางใหม่ 
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10.3 การสร้างแบบสอบถาม 

 การสร้างแบบสอบถาม ท าได้ 2 วิธี คือ  
 

 10.3.1 สร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ (design view)  

  เป็นวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู้สร้างจะเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
เองทั้งหมด ซึ่งท าให้ได้แบบสอบถามที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมาที่สุด แต่ผู้สร้างต้องมีความ
เชี่ยวชาญในการสร้างและออกแบบแบบสอบถามมากกว่าวิธีแรก  
 

 10.3.2 สร้างแบบสอบถามโดยใช้ตัวช่วยสร้าง (query Wizard)  

  เป็นวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบง่าย ๆ และรวดเร็ว โดยตอบค าถามและให้ข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถามผ่านทางไดอะล็อกบ๊อกซ์ที่โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสเตรียมไว้ให้ท าตามอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอน  

ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบเท่านั้ น เนื่องจากการสร้าง
แบบสอบถามโดยใช้ตัวช่วยสร้างไม่สามารถก าหนดเงื่อนไขที่ซับซ้อนหรือสูตรในการค านวณเพ่ิมเติมได้ 
ท าให้ไม่เพียงพอกับการท างานบางอย่าง  

 

10.3.3 ส่วนประกอบส าคัญในแบบสอบถาม  
 

      
 

รูปที่ 10.7 ส่วนประกอบของแบบสอบถาม 

Query Design 

 Toolbar 

Field List Pane 

Query Design Grid 
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แบบสอบถามจะประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วน คอื  
1 ทูลบาร์ในการออกแบบแบบสอบถาม (query design toolbar) เป็นส่วนที่แสดงปุ่ม

ค าสั่งทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขแบบสอบถาม  
2 เพนในการออกแบบแบบสอบถาม (field list pane) เป็นส่วนที่ใช้แสดงชื่อตารางหรือ

แบบสอบถาม รวมทั้งรายชื่อเขตข้อมูลทั้งหมดที่จะน ามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม
ใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนที่ใช้ก าหนดหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางหรือแบบสอบถามด้วย  

3  กริดในการออกแบบแบบสอบถาม (query design grid) เป็นส่วนที่ใช้ระบุเขตข้อมูล
ที่ต้องการน าค่ามาแสดง หรือน ามาค านวณหาผลลัพธ์ รวมทั้งก าหนดรูปแบบการเรียงล าดับข้อมูล การ
จัดกลุ่มและก าหนดเงื่อนไขท้ังหมดที่จะต้องใช้ในการค้นหาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย  

1. เขตข้อมูล (field) เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการใช้ตั้งเงื่อนไข  
2. ตาราง (table) เลือกตารางในกรณีท่ีมีมากกว่า 1 ตาราง  
3. เรียงลาดับ (sort) ตั้งเงื่อนไขในการจัดเรียงข้อมูล  
4. แสดง (show) ใช้ในการก าหนดให้แสดงข้อมูลหรือไม่  
5. เงื่อนไข (criteria) ตั้งเงื่อนไข  
6. หรือ (or) ตั้งเงื่อนไขซ้อน  

 

 10.3.4. วิธีการสร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ  
1. เข้าสู่วินโดว์ Database คลิกปุ่ม แบบสอบถาม (query) บนแถบออบเจ็ค  
2. คลิกปุ่ม สร้าง (new)  

3. คลิกเลือก มุมมองออกแบบ (design view)  

4. จะปรากฏวินโดว์มุมมอง query design  
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ภาพที่ 10.8 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ 

 

5. ถ้าเป็นการสร้างแบบสอบถามใหม่ จะแสดงไดอะล็อกบ๊อกซ์ show table โดย
อัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นการแก้ไขแบบสอบถามที่สร้างไว้แล้วจะไม่แสดง ต้องคลิกปุ่ม แสดงตาราง (show 

table) บนทูลบาร์ เพ่ือแสดงไดอะล็อกบ๊อกซ์นี้  
 

 
  

รูปที ่10.9 วินโดว์มุมมองการออกแบบแบบสอบถาม  
 

6. คลิกแท็บ ตาราง (tables) เพ่ือแสดงรายชื่อตาราง หรือคลิกแท็บ แบบสอบถาม  
(queries) เพ่ือแสดงรายชื่อแบบสอบถาม หรือถ้าคลิกแท็บ ทั้งสองอย่าง (both) จะแสดงทั้งตาราง 
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และแบบสอบถามที่สร้างไว้แล้ว  
7. คลิกเลือกตารางหรือแบบสอบถามที่จะน ามาใช้  
8. คลิกปุ่ม เพ่ิม (add) จะปรากฏวินโดว์เล็ก ๆ ใน field list pane ภายในวินโดว์นี้ จะ

แสดงชื่อตารางหรือแบบสอบถามที่เลือกไว้ในข้อ 7 และรายชื่อเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางหรือ
แบบสอบถามนั้น  

9. หลังจากท าข้ามขั้นตอนที่ 6-8 จนครบทุกตารางหรือแบบสอบถามแล้ว ให้คลิกปุ่มปิด  
  

 10.3.5 ตัวอย่างการใช้แบบสอบถาม  
  อยากทราบว่ามีใครเรียนวิชาอะไรบ้าง สามารถท าได้ตามขั้นตอนดังนี้  

1. เลือกตารางทั้ง 3 ตาราง คือ Students, COURSE และ Lecture  

2. จะปรากฏตารางทั้งสามในวินโดว์มุมมอง query design ซึ่งทั้ง 3 ตารางมีการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไว้เรียบร้อยแล้ว  

3. ดับเบิลคลิกเลือกเขตข้อมูล รหัสนักศึกษาจากตาราง regis เลือก field ชื่อนักศึกษา 
จากตาราง Students เลือกเขตข้อมูลรหัสวิชา จากตาราง regis เลือกเขตข้อมูลชื่อวิชา จากตาราง 
COURSE และเลือกเขตข้อมูลเกรด จากตาราง regis  

 

 
 

รูปที ่10.10 ขั้นตอนการเลือกเขตข้อมูลที่จะให้ปรากฏในแบบสอบถาม 

 

4. คลิกท่ีปุ่มรัน (run) จะปรากฏข้อมูลว่าใครเรียนวิชาอะไรบ้าง ได้เกรดอะไร  
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รูปที่ 10.11 ผลการรันแบบสอบถาม 

   

5. หากต้องการรู้ว่ามีข้อมูลของนักศึกษาที่รหัส 4800555 อยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้ามี
เป็นใคร ชื่อ-นามสกุลอะไร สามารถท าได้ตามข้ันตอนดังนี้  

 

วิธีการที่ 1  

1. เลือกตาราง Students  

2. เลือกเขตข้อมูล รหัสนักศึกษา และ ชื่อนักศึกษา จากตาราง Students  

3. พิมพ์ 53024910  ในช่องเงื่อนไขท่ีตรงกับชื่อเขตข้อมูล รหัสนักศึกษา  
4. คลิกท่ีปุ่มรัน จะปรากฏข้อมูลนักศึกษาที่รหัส 3024910 มีอยู่ในฐานข้อมูลคือ พิทักษ์ รักเกียรติ  

 

 
 

รูปที ่10.12 ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจากรหัสนักศึกษา ด้วยวิธีการก าหนดเงื่อนไขวิธีที่ 1 

 

วิธีการที่ 2  

1. ก าหนด parameter โดยจะมี ไดอะล็อกบ๊อกซ์ มารับข้อมูลที่ต้องการค้นหา ซึ่งต้องพิมพ์ [ ] 
เข้าไปในช่องเงื่อนไข เช่น ต้องการค้นหาข้อมูลของนักศึกษารหัส 4800555 หรือข้อมูล ของนักศึกษาคน
อ่ืนๆ ก็ต้องพิมพ์ว่า [ใส่รหัสนักศึกษา] ในช่องเงื่อนไข ที่ตรงกับชื่อเขตข้อมูล รหัสนักศึกษา  
 2. เมื่อกดปุ่มรัน จะปรากฏ ไดอะล็อกบ๊อกซ์ เพ่ือให้ใส่รหัสนักศึกษาท่ีต้องการค้นหาข้อมูลลงไป  
      3. เมื่อใส่รหัสนักศึกษาลงไป เช่น ใส่ 53024910 และคลิกท่ีปุ่ม ตกลง จะปรากฏผลการค้นหา  
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รูปที ่10.13 ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจากรหัสนักศึกษา ด้วยวิธีการก าหนดเงื่อนไขวิธีที่ 2 

 

  หากอยากทราบว่านักศึกษาที่ชื่อ จินตนา สวยงาม รหัสอะไร ก็ท าตามวิธีการข้างต้น  
แต่ก าหนดเงื่อนไขให้ถูกว่าจะใส่ในเขตข้อมูลอะไร รวมทั้งการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับวิชา และการ
ลงทะเบียนด้วย 

 

 

10.4  การสร้างฟอร์ม (Form) 

นอกจากใช้มุมมองของแผ่นข้อมูล (datasheet) ในการป้อนข้อมูล แก้ไขและแสดงผลข้อมูลแล้ว 
ยังมีเครื่องมือ อีกชนิดหนึ่ง คือ ฟอร์ม ที่ช่วยให้สามารถจัดระบบข้อมูลบนจอภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากรูปแบบการใช้งานจะไม่ถูกก าหนดให้อยู่ในรูปของตารางเท่านั้น แต่สามารถจัดรูปแบบได้อย่าง
อิสระ เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น  
 

1. มุมมองของฟอร์ม  
 ในการท างานร่วมกันกับฟอร์มจะมีมุมมองในเลือก 5 แบบ คือ  
 1.1 มุมมองออกแบบ (design) ใช้ในการสร้าง ออกแบบ และแก้ไขฟอร์ม  
 1.2 มุมมองฟอร์ม (form view) ใช้แสดงผลฟอร์มเพ่ือติดต่อกับผู้ใช้ตามรูปแบบที่สร้างใน
มุมมองออกแบบ หรือสร้างด้วยตัวช่วยสร้าง  
 1.3 มุมมองแผ่นข้อมูล (datasheet) ใช้แสดงผลฟอร์มในรูปของแผ่นข้อมูล หรือตารางข้อมูล  
 1.4 มุมมอง pivot table เป็นมุมมองที่แสดงผลฟอร์มในรูปของตารางแจกแจงรายละเอียด
และสรุปผลข้อมูล  
 1.5 มุมมอง pivot chart เป็นมุมมองที่แสดงผลฟอร์มเพ่ือการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลใน
รูปของแผนภูมิหรือ Chart  

 

2. วิธีที่ใช้ในการสร้างฟอร์ม  
 การสร้างฟอร์มท าได้ 3 วิธี คือ  
 2.1 สร้างฟอร์มแบบอัตโนมัติ (auto form) เป็นวิธีสร้างฟอร์มที่รวดเร็วที่สุด วิธีนี้ไม่สามารถ
ก าหนดรายละเอียดใด ๆ นอกจากระบุตารางหรือแบบสอบถาม ที่จะน ามาใช้ในการสร้างฟอร์มเท่านั้น  
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 2.2 สร้างฟอร์มโดยการใช้ตัวช่วย (form wizard) เป็นวิธีสร้างฟอร์มโดยท าตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ เช่น ตอบค าถามหรือเลือกส่วนประกอบต่างๆ ที่ต้องการไปทีละขั้น เพ่ือให้ Wizard น าข้อมูล
เหล่านี้ไปสร้างฟอร์มให้ตามต้องการ  
 2.3 สร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ (design view) เป็นวิธีสร้างฟอร์มที่ต้องออกแบบและ
ก าหนดรายละเอียดในฟอร์มด้วยตัวเองทั้งหมด โดยใช้เครื่องมือบนทูลบ็อกซ์ที่โปรแกรม Access เตรียม
ไว้ช่วยในการท างาน  

ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างฟอร์มโดยการใช้ตัวช่วยสร้าง เพ่ือความสะดวก ถ้ารูปแบบที่
ได้ยังไม่ตรงกับความต้องการ ก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ในมุมมองออกแบบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ใน
กล่องเครื่องมือ 

 

3. วิธีการสร้างฟอร์มด้วยตัวช่วยสร้าง  
1) เข้าสู่วินโดว์ Database คลิกปุ่ม ฟอร์ม (form) บนแถบออบเจ็ค  
2) คลิกปุ่ม สร้าง (new)  

3) คลิกเลือก ตัวช่วยสร้างฟอร์ม (form wizard)  

4) คลิกเลือกตารางหรือแบบสอบถาม ที่จะนามาเป็นแหล่งข้อมูลของฟอร์ม (ในที่นี้เลือก 
ตาราง Students) แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 
 

รูปที ่10.14 การสร้างฟอร์มด้วยตัวช่วยสร้างฟอร์ม  
 

5) คลิกเลือกชื่อเขตข้อมูลที่ต้องการน ามาใช้ จากช่อง เขตข้อมูลที่มีอยู่ (available fields) มา
ไว้ในช่อง เขตข้อมูลที่เลือก (selected field) เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม ถัดไป (next) 
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รูปที่ 10.15 เลือกชื่อเขตข้อมูลที่ต้องการน ามาใช้  

 

6) เลือกรูปแบบของฟอร์มว่าต้องการให้แสดงแบบใดเมื่อเลือกได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม ถัดไป  
7) เลือกรูปแบบการจัดวางเขตข้อมูลในฟอร์มว่าต้องการให้แสดงแบบใด เมื่อเลือกได้แล้ว ให้

คลิกปุ่ม ถัดไป  
 

4. กล่องเครื่องมือ (tool box) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ ซึ่ง 
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 10.16  เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างฟอร์ม 

 

 

10.5 การสร้างรายงาน (Reporting) 

การสร้างรายงาน (report) เป็นการน าข้อมูลจากตาราง หรือแบบสอบถาม ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ค้นหาข้อมูล หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ เช่น ผลสรุปยอดรวม ค่าเฉลี่ย ค่าทางสถิติ และค่าที่ได้
จากการวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชันทางการเงิน เป็นต้น รวมทั้งการน าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิหรือ chart ซึ่ง
สามารถแสดงข้อมูลได้ท้ังบนจอภาพและพิมพ์รายงานออกมาทางเครื่องพิมพ์  
 

1. มุมมองของรายงาน  
มุมมองของรายงาน มี 3 แบบ คือ  
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1.1 มุมมองออกแบบ (design) เป็นมุมมองที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขรายงาน จะมีลักษณะ
คล้ายมุมมอง design ของฟอร์ม  

1.2 มุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์ (print preview) เป็นมุมมองที่ใช้แสดงตัวอย่างรายงานที่สร้าง
ไว้ในมุมมอง design เพ่ือดูผลก่อนสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ถ้าผลที่ได้ยังไม่เป็นที่พอใจหรือมี
ข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขก่อนพิมพ์จริง ซึ่งจะช่วยประหยัดกระดาษและเวลาได้มาก  

1.3 มุมมองแสดงตัวอย่างเค้าโครง (layout previews) เป็นมุมมองที่ใช้แสดงตัวอย่าง
โครงสร้างรายงานในลักษณะเดียวกับมุมมอง print preview ต่างกันตรงจะแสดงข้อมูลตัวอย่างเพียง 
คร่าว ๆ เท่านั้น จะไม่แสดงข้อมูลจริงทั้งหมดในรายงานนั้นเพ่ือให้ผู้ใช้มองเห็นตัวอย่างรายงานอย่าง
รวดเร็วก่อนพิมพ์จริง  
 

2. วิธีการสร้างรายงาน 

การสร้างรายงาน มี 3 วิธี คือ  
2.1 สร้างรายงานแบบอัตโนมัติ (auto report)  เป็นการสร้างรายงานจากแบบส าเร็จรูปที่

รวดเร็วมาก เพียงแค่ก าหนดตารางหรือแบบสอบถามที่จะน ามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลเท่านั้น หลังจากนั้น
โปรแกรมจะสร้างรายงานให้ด้วยรูปแบบง่าย ๆ ที่ไม่ซับซ้อน  

2.2 สร้างรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้าง (report wizard) เป็นการสร้างรายงานโดยตอบค าถาม
หรือเลือกส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ต้องการให้แสดงในรายงาน โดยท าตามล าดับขั้นตอนไปทีละขั้น ซึ่ง
สามารถสร้างแผนภูมิหรือ chart ได้ด้วย  

2.3 สร้างรายงานในมุมมองออกแบบ (design view) เป็นการสร้างรายงานด้วยตัวเอง
ทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ เลือกส่วนประกอบ ก าหนดต าแหน่ง เงื่อนไขรายละเอียด และอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นจนได้รายงานที่ต้องการ  

ขั้นตอนรายละเอียดในการสร้างรายงานจะคล้าย ๆ  กับการสร้างฟอร์ม ถ้าต้องการความ
สะดวกอาจเลือกสร้างรายงานแบบอัตโนมัติ หรือใช้ตัวช่วยสร้าง แล้วท าการแก้ไขในตอนหลังด้วยตัวเอง
ได้ในมุมมองออกแบบ ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน แบบง่าย  ๆ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในศึกษาการออกแบบฐานข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งจะต้อง
ไปศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อไป 

การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะกับงานด้านฐานข้อมูล จะต้องค านึงถึงรูปแบบ
และโครงสร้างของข้อมูลที่จะจัดเก็บ ปริมาณข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูลต้องท าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
ปัญหาในการบ ารุงรักษาฐานข้อมูลระหว่างการใช้งานและท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาวมีมากน้อยเพียงใด การ
สร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูลท าได้ในระดับไหน การฝึกอบรมบุคลากรที่จะรับผิดชอบ
งานด้านฐานข้อมูล ไปจนถึงกลุ่มผู้ใช้ปลายทางที่จะน าเสนอสารสนเทศหรือข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และที่ส าคัญที่สุดคือผู้ที่ตัดสินใจเลือกใช้
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โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลจะต้องมีพ้ืนฐานความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการออกแบบและ
บริหารฐานข้อมูลด้วย หากสามารถน าความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัวของโปรแกรม Access และ 
Excel มาใช้ร่วมกันได้ ก็จะท างานร่วมกับฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  

 

10.6 กรณีศึกษาระบบงานทะเบียน  (Case Study : Register system) 

 พิจารณาตัวอย่างกรณีศึกษาต่อไปนี้ เป็นกรณีศึกษาระบบงานทะเบียน วิทยาลัยอาเซียนไทยแลนด์ 
(Asian Thailand College) เป็นวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2 คณะด้วยกันคือ คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ประกอบไปด้วยสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้วยเป็นวิทยาลัยที่เพ่ิงเปิดด าเนินการ ดังนั้นทาง
ผู้บริหารจึงต้องการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลขึ้นมา ให้ครอบคลุมระบบงานทะเบียน งานวิชา
สอนของอาจารย์ และงานประเมินผล  

 ส าหรับข้อมูลรายละเอียดและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Rules) ของวิทยาลัยได้ถูก
รวบรวมมาในเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 1. หนึ่งคณะวิชาประกอบไปด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ 

  2. นักศึกษาที่สมัครเรียน จะต้องเลือกศึกษาหนึ่งคณะหนึ่งสาขา 

 3. ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นักศึกษาจะช าระตามเกณฑ์ของปีที่เข้าศึกษาตลอดจน
จบการศึกษา ตัวอย่างเช่น ปีที่เข้าศึกษาคือปี 2555 ดังนั้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต้อง
ช าระ จะช าระตามเกณฑ์นี้ตลอด ถึงแม้ว่าปีการศึกษาถัดไปจะข้ึนค่าหน่วยกิตก็ตาม 

 4. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา อย่างน้อย 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 21 หน่วยกิต 

 5. บางรายวิชามีเงื่อนไขการลงทะเบียน ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาก่อน จึงสามารถ
ลงทะเบียนวิชานั้นได้ เช่น จะต้องเคยเรียนวิชา CS001 มาก่อน จึงสามารถลงทะเบียนวิชา CS002 ได้ 
เป็นต้น 

 6. อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนได้หลายกลุ่ม (Section) หรือหลายวิชา โดยอย่างน้อยต้องสอน 1 
รายวิชา แต่ไม่เกิน 3 วิชา 

 7. คณะวิชามีหน้าที่ในการว่าจ้างอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้สอนจะสังกัดอยู่ในแต่ละสาขา 

 และต่อไปนี้เป็นแผนภาพ E-R ที่สร้างขึ้นจากรายละเอียดและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจข้างต้น ด้วยการ
น าเสนอในแต่ละส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่1: หนึ่งคณะวิชาประกอบไปด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ 

 ท าการก าหนดเอ็นติตี้คณะ (FACULTY) และสาขา (MAJOR) ขึ้นมา โดยมีความสัมพันธ์
แบบ 1:M จากนั้นให้ก าหนดแอตตริบิวต์ที่จ าเป็น พร้อมระบุคีย์หลัก (PK) ในแต่ละเอ็นติตี้ โดยเอ็นติตี้
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คณะ ใช้รหัสคณะ (facultyCode) เป็นคีย์หลัก ส่วนเอ็นติตี้สาขา ใช้รหัสคณะและรหัสสาขา 
(facultyCode,majorCode) เป็นคีย์หลัก 

 

FACULTY

facultyName
facultyCode

includes MAJOR

facultyCode

majorCode

majorName

 
 

รูปที่ 10.17 แผนภาพ E-R ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้ FACULTY และ MAJOR โดย
ที่คณะ <ประกอบด้วย> หลายสาขา 

 

 ส่วนที่ 2: นักศึกษาที่สมัครเรียนจะต้องเลือกศึกษาหนึ่งคณะและหนึ่งสาขา 

 ก าหนดเอ็นติตี้นักศึกษา (STUDENT) ขึ้นมา โดยใช้แอตตริบิวต์รหัสนักศึกษา 
(stdCode) แล้วท าการเชื่อมโยงกับเอ็นติตี้คณะและสาขา ในรูปแบบคามสัมพันธ์แบบ 1:1  

 

STUDENT Belong in FACULTY

STUDENT Study in MAJOR

 
 

รูปที่ 10.18  แผนภาพ E-R แสดงความสัมพันธ์แบบ 1:1 

 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยความสัมพันธ์แบบ 1:1 จึงสามารถรวบเอ็นติตี้ทั้งสองเข้าด้วยกัน 
กล่าวคือ ให้เพ่ิม แอตตริบิวต์รหัสคณะ (facultyCode) และรหัสสาขา (majorCode) เข้าไปในเอ็นติตี้
นักศึกษาได้เลย จากนั้นให้ด าเนินการปรับความสัมพันธ์เสียใหม่เป็นไปดังรูปที่ 5.3 ดังนี้ 
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FACULTY
includes MAJOR

STUDENT

facultyName

facultyCode

majorCode

majorNamefacultyCode

Study in

majorCode

sex
stdName

stdCode

facultyCode

address

has

 

 

รูปที ่10.19 แผนภาพ E-R แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้ STUDENT,FACULTY และMAJOR 

 

 ส่วนที่ 3: ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นักศึกษาจะช าระตามเกณฑ์ของปีที่เข้าศึกษา
ตลอดจนจบการศึกษา 

ก าหนดเอ็นติตี้ภาคการศึกษา (SEMESTER) ขึ้นมา โดยในที่นี้ให้แอตตริบิวต์ภาค
การศึกษา (inSemester) เป็นคีย์หลัก จากนั้นเพ่ิมแอตตริบิวต์ inSemester ลงไปในเอ็นติตี้นักศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นคีย์เชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน 

 

SEMESTER

pricePerCredit

fee

inSemester

apply STUDENT

stdName

address

stdCode
facultyCode

inSemester

sex

majorCord

 

รูปที่ 10.20 แผนภาพ E-R แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้ SEMESTER and STUDENT 
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เอ็นติตี้ SEMESTER จะเก็บรายละเอียดภาคการศึกษาในแต่ละเทอมว่ามีค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เท่าไร ซึ่งปกติมักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในแต่ละปีที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่ออินติตี้ 
STUDENT มีแอตตริบิวต์ inSemester แล้ว ก็จะท าให้ทราบว่านักศึกษารายนั้นได้เข้าศึกษาเมื่อภาค
การศึกษาใด และ สามารถเชื่อมโยงไปยังเอ็นติตี้ SEMESTER เพ่ือตรวจสอบว่าต้องช าระค่าหน่วยกิต
หน่วยละเท่าไร ค่าธรรมเนียมเท่าไร ซึ่งจะใช้อัตราเดิมไปจนกระทั่งจบการศึกษา โดยให้สังเกตเอ็นติตี้ 
STUDENT ครั้งล่าสุด 

 

ส่วนที่ 4: นักศึกษาลงทะเบียนได้หลายวิชา โดยลงทะเบียนได้อย่างน้อย 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 
21 หน่วยกิต 

 

apply SUBJECTSTUDENT

sbjName

creditsbjCodestdName

inSemester

sex

stdCode

address

majorCord

facultyCode

 

 

รูปที่ 10.21 แผนภาพ E-R แสดงความสัมพันธ์แบบ M:N ระหว่างเอ็นติตี้ STUDENT AND SUBJECT 

ก าหนดเอ็นติตี้วิชา (SUBJECT) และท าการเชื่อมโยงกับเอ็นติตี้ STUDENT ที่มีอยู่ 
 

 อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติแล้วแบบจ าลองเชิงสัมพันธ์จะไม่สนับสนุนความสัมพันธ์แบบ 
M:N แต่ในขั้นตอนการออกแบบเชิงแนวคิดนั้นสามารถมีขึ้นได้ แต่เมื่อมาถึงกระบวนการออกแบบเชิง
ตรรกะแล้วควรมีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากความสัมพันธ์แบบ M:N มีการทับซ้อนของข้อมูลอยู่ ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องสร้างเอ็นติตี้ใหม่ขึ้นมา เพ่ือแปลงความสัมพันธ์จาก M:N มาเป็น 1:M 

 



การสร้างฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟต์แอกเซส :241  

STUDENT enroll SUBJECT

facultyCode majorCode

sex

address stdName

stdCode

insemester
sdjName

credit

sdjCode

ITEM_REGISTERD

Many-to-many
Relationship

found inenroll

quizScore

gradesemester

stdCode finScore

sbjCode
midScore

STUDENT

facultyCode majorCode

sex

address

stdName

stdCode

insemester

SUBJECT

sdjName

credit

sdjCode

 
 

รูปที่ 10.22 แสดงกระบวนการแก้ปัญหาความสัมพันธ์แบบ M:N ที่มีการทับซ้อนของข้อมูลอยู่ให้มีความสัมพันธ์แบบ 1:M ด้วยการเพ่ิมอีกหนึ่งเอ็นติตี้เข้ามามีส่วนร่วมใน
ความสัมพันธ์ ที่เรียกว่า Associative Entity
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และจากรูปที่ 10.22 ที่แสดงกระบวนการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ M:N มาอยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสม โดยเอ็นติตี้ที่สร้างขึ้นมาใหม่ในที่นี้คือ ITEM_REGISTERED ที่ใช้เก็บข้อมูลนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากนั้นให้ก าหนด PK ด้วยการคัดลอก PK ของเอ็นติตี้ STUDENT 

และ SUBJECT มารวมกัน 

เอ็นติตี้  ITEM_REGISTERED เป็นแหล่งเก็บรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษา
ลงทะเบียน โดยจะมี PK อยู่ 3 แอตตริบิวต์ด้วยกันคือ semester,stdCode และ sbjCode หลายคน
อาจสงสัยว่า แล้วแอตตริบิวต์ semester เพ่ิมขึ้นมาได้อย่างไร ใช้เพียงแอตตริบิวต์ stdCode และ 
sdjCode ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือ ซึ่งคงต้องย้อนถึงเนื้อหาคุณสมบัติรีเลชั่นที่ได้เรียนผ่านมา มีกฎอยู่ข้อ
หนึ่งว่าแต่ละทัปเพิลจะต้องไม่มีข้อมูลที่ซ้ ากัน ดังนั้นจึงต้องจ าแนกความแตกต่างด้วยคีย์ และเป็นที่
เข้าใจว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วอาจสอบตกได้ แล้วต้องมาลงทะเบียนใหม่ ดังนั้นกรณีดังกล่าวหาก
ใช้แอตตริบิวต์ stdCode และ sdjCode จะท าให้เกิดการซ้ ากันของคีย์ได้ แต่เมื่อมีการเพ่ิมแอตตริบิวต์ 
semester เข้าไปก็จะท าให้แยกแยะข้อมูลที่แตกต่างกันได้ 

 

LECTURER enroll

facultyCode majorCode

sex

address stdName

stdCode

insemester

ITEM_REGISTERD

found in

quizScore

gradesemester

stdCode finScore

sbjCode

midScore

SUBJECTsdjName

credit

sdjCode

 

รูปที่ 10.23 ผลจากการแปลงความสัมพันธ์แบบ M:N มาเป็น 1:M ด้วยการเพ่ิมเอ็นติตี้
ITEM_REGISTERED เข้าไป 

 

ส่วนที่ 5: บางรายวิชามีเงื่อนไขในการลงทะเบียน โดยต้องลงทะเบียนเรียนวิชาก่อน 

เงื่อนไขดังกล่าวเป็นลักษณะรีเคอร์ซีพ ซึ่งเป็นไปตามแผนภาพ E-R ดังรูป 5.8 
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prerequisitesSUBJECT

sdjName

preSbjCode

sbjCode

credit

 
 

รูปที่ 10.24 ความสัมพันธ์แบบรีเคอร์ซีพของเอ็นติตี้ SUBJECT 

 

ดังนั้นเอ็นติตี้ SUBJECT จึงต้องเพ่ิมแอตตริบิวต์อีกหนึ่งตัวเข้าไป ในที่นี้คือ preSbjCode 

ซึ่งท าให้เราทราบว่าวิชานี้ต้องเรียนวิชาใดมาก่อน และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ให้พิจารณาจาก
ตัวอย่างข้อมูลในรีเลชั่น SUBJECT ต่อไปนี้  

 

SbjCode SbjName Credit PreSbjCode 

CS101 Database Systems 3  

CS103 Systems Analysis 

and Design 

3 CS101 

 

นั่นหมายความว่า หากนักศึกษาคนใดลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา CS103 คือวิชา 
Systems Analysis and Design  จะต้องผ่านการเรียนวิชา Database Systems มาก่อนนั่นเอง 

 

ส่วนที่ 6: อาจารย์ผู้สอน สามารถสอนได้หลายกลุ่ม (Section) หรือหลายรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้สอนอย่างน้อย 1 วิชา แต่ไม่เกิน 3 วิชา 

ก าหนดเอ็นติตี้อาจารย์(LECTURER) ขึ้นมา และท าการเชื่อมโยงกับเอ็นติตี้ SUBJECT ที่
มีอยู่ ซึ่งเป็นไปดังรูป 10.25 

 

teaches SUBJECTLECTURER

 
 

รูปที่ 10.25 แผนภาพ E-R แสดงความสัมพันธ์แบบ M:N ระหว่างเอ็นติตี้ LECTURER and SUBJECT 
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ในท านองเดียวกัน เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์แบบ M:N ดังนั้นจึงต้องเพ่ิมอีกหนึ่งเอ็นติต้ี
เข้ามาใหม่ในที่นี้คือเอ็นติตี้ ITEM_TEACHING ที่ใช้จัดเก็บรายวิชาต่าง ๆ ที่อาจารย์สอน โดยแผนภาพ 
E-R ที่ปรับใหม่แสดงไว้ดังรูปที่ 10.26 

 

LECTURER

name

address

lectCode

birthDate

startDate

sex

ITEM_TEACHINGteaches

sectionsbjCode

lectCode remark

offers

SUBJECT

credit
sbjName

sbjCode

(1, 1) (1, 3)

�              < � >            

          <    �    �      >          

 
 

รูปที่ 10.26 การแปลงความสัมพันธ์แบบ M:N มาเป็น 1:M ด้วยการเพ่ิมเอ็นติตี้ ITEM_TEACHING  

 

ส่วนที่ 8: คณะวิชาว่าจ้างอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้สอนจะสังกัดอยู่ในแต่ละสาขา 

ท าการสร้างความสัมพันธ์ ให้กับเ อ็นติตี้คณะ (FACULTY) และเอ็นติตี้อาจารย์ 
(LECTURER) ซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์คือ คณะวิชา <ว่าจ้าง> อาจารย์ผู้สอนได้หลายคน จากนั้นท าให้
เอ็นติตี้สาขา (MAJOR) ที่มีอยู่เดิมเข้าไปเชื่อมความสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน 
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LECTURER

facultyCode name

sex

address

majorCode

starDate

brithDate

lectCodeemploysFACULTY

facultyName
facultyCode

includes

MAJOR belong to

majorName

facultyCode

majorCode

 

รูปที่ 10.27 แผนภาพ E-R แสดงความสัมพันธ์แบบ 1:M ระหว่างเอ็นติตี้  FACULTY และ LECTURER 

 

ให้ปรับปรุงคุณสมบัติของเอ็นติตี้ LECTURER ด้วยการเพ่ิมแอตตริบิวต์ facultyCode 

เข้าไป เพ่ือจะได้เชื่อมโยงกับเอ็นติตี้ FACULTY ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมแอตตริบิวต์ majorCode เข้าไป
ด้วย เพื่อท าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเอ็นติตี้ MAJOR ซึ่งเป็นไปดังรูปที่ 10.27 

และจากการออกแบบฐานข้อมูลด้วยการเขียนแบบจ าลอง E-R ข้างต้น จึงสรุปได้ว่าเอ็น
ติตี้ที่เก่ียวข้องกับระบบงานดังต่อไปนี้ 

SEMESTER 

FACULTY 

MAJOR 

STUDENT 

ITEM_REGISTERED 

SUBJECT 

ITEM_TEACHING 

LECTURER 

โดยหลังจากที่เขียนแผนภาพ E-R ในแต่ละส่วนที่เรียบร้อย อาจจ าเป็นต้องตรวจสอบ
และด าเนินการปรับแก้เพ่ิมเติมได้จนกระทั่งสมบูรณ์ จากนั้นให้น าแผนภาพ E-R แต่ละส่วนมาประกอบ
กันเป็นแผนภาพรวม (Global Data Model) ซึ่งเป็นไปตามรูปที่ 10.28 ดังต่อไปนี้ 
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ในรูปที่ 10.28 จะเป็นแผนภาพ E-R ที่สร้างมาจากโปรแกรม Microsoft Visio โดยเป็น
จ าลองในรูปแบบของ Crow’s Foot Model ซึ่งเป็นแผนภาพ E-R ของงานทะเบียนและวัดผลของ
วิทยาลัยอาเซียนไทยแลนด์ โดยพบว่าได้เพ่ิม Weak Entity ชื่อ GPA ขึ้นมาอีกหนึ่งเอ็นติตี้ ซึ่งใช้ส าหรับ
เก็บผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในแต่ละภาค และในรูปที่ 10.29 ซึ่งเป็นแผนภาพ E-R ของ
รูปแบบงานทะเบียนและวัดผลของวิทยาลัยอาเซียนไทยแลนด์ โดยพบว่าได้เพ่ิม Weak Entity ชื่อ GPA 

ขึ้นมาอีกหนึ่งเอ็นติตี้ ซึ่งใช้ส าหรับเก็บผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในแต่ละภาค  

 

PK FK2                 facultyCode
FK1                                

                                                  

          facultyName

PK                               lectCode

                              name

                                   address

                                   sex

                              startdate

FK1 FK2                  birthDate

FK1                            facultyCode

FK1                            majorCode

PK FK2                            facultyCode

 FK1                                 majorCode

                                                  

                                                  majorName

FACUITY

PK FK2                            facultyCode
 FK1                                

                                                  

                                     facultyName

LECTURER

PK                               lectCode

                              name

                                   address

                                   sex

                              startdate

                              birthDate

FK1 FK2                     facultyCode

FK1                            majorCode

GPA

PK                        sememter

                          stdCode                                      

PK FK2          samCredit

 FK1               gpa

PK PK2                      lectCode

PK PK2                   name

PK PK2                      address

                              startdate

                               birthDate

                                  facultyCode

                                  majorCode

TEM EACNING

PK FK1                           lectCode 

PK PK2                            sbjCode

PK                                    Secsion

                                                   remark

PK                        sememter

                          stdCode                                      

PK FK2          abjname

                      credit  

                      presitycon            

 
 

รูปที่ 10.28 แผนภาพ E-R ฉบับสมบูรณ์ ของระบบงานทะเบียนและวัดผล ในรูปแบบ Crow’s Foot 
Model 
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GPA

SUBJECT

insemester

fee

pricePerCredit

STUDENT

facultyCode majorCodesex

address

stdName

stdCode

insemester

MAJOR

majorName

facultyCode

majorCode

LECTURER

facultyCode name

sex

address

majorCode

starDate

brithDate

lectCode

ITEM_REGISTERD

sbjCode

lectCode

section

remark

SUBJECT

Credit preSbjCode

sbjName

sbjCode

FACULTY

facultyNamefacultyCode

ITEM_REGISTERED

apply

study in

includes

employs

teaches

offers

found in

enroll

calculate

sdjCodestdCode

semester

midScore
finScore

quizScore

gpa

sumCredit

semester

stdCode

has

belong to

prerequisites
grade

 
รูปที่ 10.28 แผนภาพ E-R ระบบงานลงทะเบียนของวิทยาลัยอาเซียนไทยแลนด์ฉบับสมบูรณ์
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สรุป 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างฐานข้อมูล น าไปสู่การการฝึกปฏิบัติ
ออกแบบฐานข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ได้จริง ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปไมโครซอฟต์แอกเซส โดยในการ
สร้างตารางเพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ สร้างแบบสอบถามเพ่ือดูข้อมูล ค้นหาข้อมูล ตรวจสอบแก้ไข เพ่ิมเติม 
หรือลบข้อมูลที่ต้องการ สร้างฟอร์มเพ่ือเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้สาหรับป้อนข้อมูลและแสดงข้อมูล และ
สร้างรายงานสรุปผลของข้อมูลที่เลือกในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อทราบวิธีการใช้งานโปรแกรมส าหรับจัดการ
ฐานข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ควรน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานจริง  

เพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้นควรศึกษาและปฏิบัติจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าระบบฐานข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวนักศึกษามากที่สุด ดังจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไป 

แบบจ าลอง E-R เป็นแบบจ าลองเชิงแนวคิดที่น าเสนอด้วยแผนภาพหรือไดอะแกรม ซึ่งใช้สื่อสาร
ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้วิเคราะห์กับผู้ใช้ แผนภาพ E-R จะเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่าง 
ๆ ของธุรกิจในภาพรวม ว่ามีเอ็นติตี้และแอตติบิวต์อะไรบ้าง มีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็น
ติตี้อย่างไร 

กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ คือถ้อยแถลงหรือถ้อยค าที่ก าเนิดขึ้นมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับทาง
ธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษา ควบคุม และบังคับใช้ให้เป็นไปตามโครงสร้างและพฤติกรรมธุรกิจนั้น 
สามารถน ามาปฏิบัติด้วยการผ่านกระบวนการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจ า หรือ
อาจถูกก าหนดไว้ในโปรแกรมประยุกต์ก็เป็นได้ 
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แบบฝึกหัด 

 

 

1. โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสมีหน้าที่อย่างไร  
2. โครงสร้างของโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย  
3. การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซสต้องท าอย่างไร  
4. การสร้างตารางมีกี่วิธี อะไรบ้าง จงอธิบาย  
5. จงอธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางมาพอสังเขป  
6. เหตุใดจึงต้องมีการสร้างฟอร์มมาใช้ในการป้อนข้อมูลแทนดาต้าชีท (datasheet)  

7. กล่องเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ ประกอบด้วยเครื่องมือ 

อะไรบ้าง แต่ละอย่างมีหน้าที่อย่างไร จงอธิบาย  
8. รายงานที่ได้มีลักษณะหรือรูปแบบเป็นอย่างไร 
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