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บทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่จะกล่าวในบทนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย
ของข้อมูลและสารสนเทศ ชนิดของข้อมูล หน่วยในการจัดเก็บข้อมูล ความหมายและข้อจ ากัดของ
ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูลมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ 
ข้อดี และข้อจ ากัดของระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล 

แบบจ าลองข้อมูล และแบบจ าลองฐานข้อมูล 

แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล 

 ข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งที่ต้องจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เบื้องต้นจึงต้องท าความเข้าใจเพ่ือ
เป็นฐานในการศึกษาฐานข้อมูลต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

   ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่สามารถเก็บบันทึกและมีความหมายส าหรับองค์กร 
หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการน าไปใช้งาน เช่น ข้อมูลที่รวบรวม
จากแบบสอบถาม ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ เป็นต้น (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 36) 

   ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั้งหมดของระบบงานที่น ามาเก็บไว้ในฐานข้อมูลตามโครงสร้างที่ได้
ก าหนดไว้ โดยข้อมูลจะต้องมีความสัมพันธ์กัน (พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2552: 7) 
    ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง วัตถุ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล 
(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551: 14-15) 
    ข้อมูล เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประจ าวันของกิจกรรมหรือเหตุการณ์ ข้อมูลอาจอยู่ใน
รูปแบบของค่าทางตัวเลข  ข้อความ รูปภาพ เสียง โดยข้อเท็จจริงนี้จะยังไม่สามารถก่อประโยชน์ในแง่
เป็นข้อสรุปเชิงความรู้หรือข้อมูลเชิงสถิติ (ธีรวัฒน์ ประกอบผล และเอกพันธุ์ ค าปัญโญ, 2552: 6) 
    จากความหมายของข้อมูลตามทัศนะของนักวิชาการซึ่งกล่าวสอดคล้องกัน โดยสรุปได้ว่า 
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีความสัมพันธ์กัน และเป็นข้อมูลที่องค์กรสนใจ
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยข้อมูลดังกล่าวยังไม่ผ่านการประมวลผลที่สามารถน าไปใช้ในเชิงสรุปเป็น
สถิติหรือความรู้ 

   สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพ่ือให้มี
ความหมาย สามารถน าไปใช้ในงานตามที่ต้องการได้ เช่น จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนั้น 
น ามาสรุปเป็นรายงาน กราฟ เป็นต้น (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 36) 
    สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตามแต่ละบุคคลที่ต้องการได้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551: 14-15)
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   สารสนเทศ เป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจนมีความหมายและประโยชน์ต่อการน าไปใช้
งาน (ธีรวัฒน์ ประกอบผล และเอกพันธุ์ ค าปัญโญ, 2552: 6) 
    สารสนเทศ หมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลของข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบ ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถน าไปประกอบการท างานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 
(ฝ่ายผลิตหนังสือต าราวิชาการคอมพิวเตอร์, 2551: 15) 
    สารสนเทศ คือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยการค านวณ การจัด
ระเบียบและจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีความหมาย ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับผู้ใช้ หรือเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน (วิชุดา ไชยศิวามงคล และ
ล าปาง แม่นมาตย์, 2557: 132) 
    สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลดิบที่ผ่านการประมวลผล โดย
สามารถน าสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในเชิงสรุปเป็นสถิติหรือความรู้ ตามความต้องการขององค์กรได้ 

2. ชนิดของข้อมูล 

    ชนิดของข้อมูลสามารถแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551 : 22; 

ครรชิต มาลัยวงศ์, 2556: 10-13 ) 

2.1 ข้อมูลแบบรูปแบบ (Formatted data)  เป็นข้อมูลที่รวมอักขระเป็นรูปแบบที่แน่นอน 
อาจอยู่ในรูปของรหัส ซึ่งต้องตีความหมายอีกครั้งเมื่อต้องการอ่านข้อมูล เช่น รหัส IS แทนสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ รหัส GE แทนหมวดศึกษาทั่วไป หรือ รหัสวิชา IS50305 แทนรายวิชาฐานข้อมูล
เพ่ือการจัดการสารสนเทศ 

2.2 ข้อมูลแบบข้อความ (Text) เป็นข้อมูลที่เป็นอักขระในแบบข้อความ ซึ่งอาจหมายถึง
ตัวอักษร ตัวเลข สมการ ซึ่งน ามารวมกันโดยไม่มีรูปแบบที่แน่นอนในแต่ละระเบียน เช่น ชื่อและ
นามสกุล ที่อยู่ของนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งไม่ต้องน าข้อมูลมาตีความหมายอีก โดยความหมายนั้นจะอยู่
ในข้อความอยู่แล้ว 

2.3 ข้อมูลแบบภาพลักษณ์ (Images) เป็นข้อมูลที่เป็นภาพ ซึ่งอาจเป็นภาพกราฟที่ถูก
สร้างขึ้นจากข้อมูลแบบรูปแบบรูปภาพหรือภาพวาด คอมพิวเตอร์สามารถเก็บภาพและจัดส่งภาพ
เหล่านี้ไปยังคอมพิวเตอร์อื่นได้ เหมือนกับการส่งข้อความ โดยคอมพิวเตอร์จะท าการแปลงภาพเหล่านี้ 
ซึ่งจะท าให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะปรับขยายภาพและเคลื่อนย้ายภาพเหล่านั้นได้เหมือนกับข้อมูล
แบบข้อความ 

2.4 ข้อมูลแบบเสียง (Audio) เป็นข้อมูลที่เป็นเสียง ลักษณะของการจัดเก็บก็จะเหมือนกับ
การจัดเก็บข้อมูลแบบภาพ คือ คอมพิวเตอร์จะท าการแปลงเสียงเหล่านี้ให้คอมพิวเตอร์สามารถน าไป
เก็บได้ ตัวอย่างได้แก่ การตรวจคลื่นหัวใจ จะเก็บเสียงเต้นของหัวใจ เป็นต้น ข้อมูลแบบภาพและเสียง 
(video) เป็นข้อมูลที่เป็นเสียงและรูปภาพ ที่ถูกจัดเก็บไว้ด้วยกัน เป็นการผสมผสานรูปภาพและเสียง
เข้าด้วยกัน ลักษณะของการจัดเก็บข้อมูล  คอมพิวเตอร์จะท าการแปลงเสียงและรูปภาพนี้  
เช่นเดียวกับข้อมูลแบบเสียงและข้อมูลแบบภาพลักษณะซึ่งจะน ามารวมเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน 
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3. หน่วยในการจัดเก็บข้อมูล 

    โครงสร้างแฟ้มข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดไปยังหน่วยที่ใหญ่ขึ้น
ตามล าดับคือ บิต (Bit) ไบต์ (Byte) เขตข้อมูล (Field) ระเบียน (Record) และแฟ้มข้อมูล (File) 
(โอภาส เอี่ยมสิริวงษ์, 2551: 20-21; ครรชิต มาลัยวงศ์, 2556: 23-24) ดังแสดงดังภาพที่ 1.1 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงโครงสร้างแฟ้มข้อมูลตามล าดับความสัมพันธ์ 

    3.1 บิต (Bit) หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่เล็กที่สุดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เป็นสัญญาณ   

ดิจิตัล ซึ่งประกอบด้วยสัญญาณไฟฟ้า 2 สถานะ ได้แก่ 0 กับ 1 หรือ เปิดกับปิด หรือ จริงกับเท็จ การ
แทนค่าบิตที่มีสัญญาณไฟฟ้า ให้มีค่าเป็น 1 และสัญญาณท่ีไม่มีไฟฟ้า มีค่าเป็น 0 จ านวนค่าเพียง 1 ค่า
นี้ เรียกว่า 1 บิต 

   3.2 ไบต์ (Byte) หมายถึง การน าค่าบิตจ านวน  8 บิต มาเรียงต่อกันตามมาตรฐาน
รหัส ASCII จะแทนค่าตัวอักขระได้ 1 ตัวอักษร เช่น 01000001 แทนตัวอักษร “A” เป็นต้น ส่วน
มาตรฐาน Unicode จะใช้บิตจ านวน 16 บิต 

   3.3 เขตข้อมูล (Field) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แอตทริบิวต์ หมายถึง อักขระที่สัมพันธ์
กันจ านวนตั้งแต่ 1 อักขระเป็นต้นไป มารวมกันแล้วเกิดความหมาย เพ่ือแสดงลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จากตารางที่  1.1 ประกอบด้วยข้อมูล 3 เขตข้อมูล คือ Course_id, Course_name และ 
Coures_credit โดยเขตข้อมูล Course_id มีค่าข้อมูลเป็น IS40304 ซึ่งจะบ่งบอกถึงรหัสรายวิชา 
เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงตารางข้อมูลรายวิชา 

 

Course_id Course_name Course_credit 

IS40304 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 3 

IS50305 ฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 2 

IS20101 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 3 

 

  

  3 .4 ระเบียน  (Record) หมายถึง  กลุ่มของเขตข้อมูล  ตั้ งแต่  1 เขตข้อมูลขึ้น ไป  มี
ความสัมพันธ์ประกอบขึ้นมาจากข้อมูลพ้ืนฐานต่างประเภทกันรวมขึ้นมาเป็น  1 ระเบียน  
ระเบียน  ประกอบด้วยเขตข้อมูลต่างประเภทกันอยู่รวมกันเป็นชุด  เช่น จากตารางที่  1.1 จะ
ประกอบด้วยเขตข้อมูล Course_id, Course_name และ Coures_credit  ข้อมูลของระเบียนที่ 2 

คือ IS50305 ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศ และ 2 เป็นต้น 

   3.5 แฟ้มข้อมูล (File) หมายถึง ตารางส าหรับการจัดเก็บข้อมูลหรือชุดของข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน จัดอยู่รวมกันอย่างมีระเบียบในรูปแบบแถวและสดมภ์ เช่น แฟ้มรายชื่อสมาชิกผู้บริจาค
โลหิต แฟ้มบุคลากร แฟ้มผู้ป่วย แฟ้มยา แฟ้มหอผู้ป่วย และแฟ้มข้อมูลรายวิชา เป็นต้น 

ระบบแฟ้มข้อมูล 

 เนื่องจากแนวคิดของระบบฐานข้อมูลที่เริ่มต้นจากข้อจ ากัดหรือปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล 
จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ต้องศึกษาเกี่ยวกับระบบแฟ้มข้อมูล ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่นิยมใช้ระบบ
แฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ตาม ซึ่งรายละเอียดของระบบแฟ้มข้อมูลมีดังนี้ 
 1. ความหมายของระบบแฟ้มข้อมูล 

   ระบบแฟ้มข้อมูล หรือที่มักเรียกว่าไฟล์ (File) คือระบบการจัดเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
และจัดเก็บข้อมูลแต่ละเรื่องแยกเป็นแต่ละไฟล์ของแต่ละฝ่ายงานภายในองค์กร ซึ่งอาจมีบางฝ่ายงาน
จัดเก็บข้อมูลตัวเดียวกัน จึงท าให้องค์กรประกอบไปด้วยไฟล์ข้อมูลที่ซ้ าซ้อนและจ านวนมาก เมื่อ
ต้องการค้นหาข้อมูลที่ต้องอ้างอิงกับข้อมูลส่วนอ่ืนจะท าได้ยาก (พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์       
วารีประเสริฐ, 2552: 4) 

   ความหมายของระบบแฟ้มข้อมูลสามารถกล่าวได้ว่า เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล เรื่อง
เดียวกันลงในระบบคอมพิวเตอร์ และเมื่อต้องการเรียกใช้งานแฟ้มข้อมูลจะต้องมีโปรแกรมที่ท าขึ้น
เพ่ือใช้งานหรือจัดการกับแฟ้มข้อมูลโดยเฉพาะ แฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้มแบ่งเป็นเรคอร์ดจ านวนมาก แต่
ละเรคอร์ดประกอบด้วยฟิลด์จ านวนหนึ่ง แต่ละฟิลด์ประกอบด้วยกลุ่มของอักขระ และตัวเลข ที่เรียก

เขตข้อมูล 

ระเบียน 
แฟ้มข้อมูล 
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รวมกันว่าไบต์ แต่ละไบต์ประกอบด้วยบิต (1 และ 0) ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดของระบบ
คอมพิวเตอร์ (โอภาส เอี่ยมสิริวงษ์, 2551: 24-29; ครรชิต มาลัยวงศ์, 2556: 23-27) 

2. ข้อจ ากัดของระบบแฟ้มข้อมูล 

   ระบบแฟ้มข้อมูลมีข้อจ ากัดในการใช้งานหลายประการ จึงจ าเป็นต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจการท างานของระบบแฟ้มข้อมูลเพ่ือจะได้ศึกษาปัญหา  และหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นในการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลต่อไป ข้อจ ากัดของระบบแฟ้มข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 
2553: 4-9; พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ , 2552: 5-6; บุญสืบ โพธิ์ศรี, สุระชัย พิมพ์
สาลี และไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล, 2547: 4-5)  

   2.1 การประมวลผลกับระบบแฟ้มข้อมูลมีความยุ่งยาก  ซ่ึงการด าเนินงานกับแฟ้มข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นจ าเป็นจะต้องเขียนค าสั่งต่างๆ ในโปรแกรมเพ่ือสร้างแฟ้มข้อมูล เรียกใช้
ระเบียนข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รูปแบบของค าสั่งเหล่านี้ถูกก าหนดไว้
ในภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ แล้ว ส่วนโปรแกรมก็ต้องพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของภาษา 
และต้องระบุรายละเอียดของแฟ้มข้อมูล วิธีการจัดแฟ้มข้อมูล และรายละเอียดของระเบียนที่อยู่ใน
แฟ้มข้อมูลเอาไว้ในโปรแกรมอย่างครบถ้วน หากก าหนดรายละเอียดผิดไปหรือก าหนดไม่ครบก็จะท า
ให้โปรแกรมท างานผิดพลาดได้ 

   2.2 ความไม่เป็นอิสระของข้อมูล ในระบบแฟ้มข้อมูล ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
โครงสร้างแฟ้มข้อมูลที่ถูกสร้างและใช้งานไปแล้วนั้นจะมีผลกระทบต่อโปรแกรมด้วย เช่นกรณีที่
ต้องการเปลี่ยนขนาดของฟิลด์ชื่อนักศีกษาจากเดิมที่เก็บตัวอักษรขนาด 20 ตัวอักษร เป็น 40 
ตัวอักษร จะท าได้ยากและมีความซับซ้อน โดยจะต้องแก้ไขโปรแกรมที่เคยใช้งานของแฟ้มข้อมูลนั้น
ด้วย ลักษณะแบบนี้เรียกว่าข้อมูลและโปรแกรมไม่เป็นอิสระต่อกัน 

   2.3 ข้อมูลมีความซ้ าซ้อน ในกรณีที่มีข้อมูลชุดเดียวกันจัดเก็บไว้ในหลายแฟ้มข้อมูล ท าให้
เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และเกิดความล่าช้าเมื่อต้องการเพ่ิมหรือปรับปรุงข้อมูล กล่าวคือถ้าเก็บ
ข้อมูลซ้ าซ้อนกันไว้หลายแห่ง เมื่อมีการเพ่ิมหรือปรับปรุงข้อมูลไม่ครบทุกแห่ง ท าให้ข้อมูลเกิดความ
ขัดแย้งกัน  ข้อมูลชุดเดียวกันไม่มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และเปลืองเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูล 

   2.4 ข้อมูลมีการเก็บแยกจากกัน ระบบแฟ้มข้อมูลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูล
ต่างๆ เป็นจ านวนมาก เมื่อต้องการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้  ระบบอาจต้อง
เรียกใช้ข้อมูลจากหลายแฟ้มข้อมูล ซึ่งเป็นการท างานที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก เสียเวลา และมี
ค่าใช้จ่ายมาก เช่น ออกรายงานใบยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษา ซึ่งนักเขียนโปรแกรมต้องเขียน
โปรแกรมในการเปิดแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แฟ้มข้อมูลนักศึกษา แฟ้มข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 
แฟ้มข้อมูลรายวิชา แฟ้มข้อมูลรายการค่าลงทะเบียนเรียน และแฟ้มข้อมูลตารางเรียน เป็นต้น  
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ระบบฐานข้อมูล 
 ปัจจุบันนิยมจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล หรือสามารถเรียกได้ว่าน ามาใช้จัดเก็บข้อมูล
แทนระบบแฟ้มข้อมูล และเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือเลือกใช้งานอย่าง
เหมาะสม เนื้อหาต่อไปนี้จึงได้กล่าวรายละเอียดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลดังนี้ 
 1. ความหมายของฐานข้อมูล 

    ฐานข้อมูล คือ แหล่งหรือศูนย์รวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย End User 
Data (Raw Facts) เช่น ชื่อนักศึกษา คะแนนสอบ เป็นต้น และ Meta Data (Data About Data) 
เช่น ชนิดข้อมูล ฟอร์แมตข้อมูล (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 10) 

   ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกน ามารวมกันโดยมีโครงสร้าง
เดียวกัน ถูกควบคุมดูแล และจัดการโดยซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เพ่ือตอนสนองความต้องการ
สารสนเทศขององค์กรและเพ่ือการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้ เรียกองค์ประกอบทั้งหมดที่ท างานร่วมกัน
เหล่านี้ว่า  “ระบบฐานข้อมูล” (พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2552: 6) 

   ฐานข้อมูล คือ ศูนย์รวมของข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน (Relationship) โดยจะมี
กระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมของ
ข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ ซึ่งถูกจัดเก็บไว้อย่างมีระบบภายในฐานข้อมูลชุดเดียว โดยผู้ใช้งานแต่ละแผนก
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางนี้เพื่อน าไปประมวลผลร่วมกันได้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551: 35) 
    ฐานข้อมูล คือ ที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลรวมทั้งความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นด้วย        
(มณีโชติ สมานไทย, 2546: 16) 
    ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกน ามารวมกันไว้ในที่เดียวกัน 
(เจ.อ็อปเปล, 2549: 21) 
    สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ฐานข้อมูล คือ กลุ่มและโครงสร้างของข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ซึ่ง
น ามาจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน 

 2. ประเภทของระบบฐานข้อมูล 

    ฐานข้อมูลถูกน ามาใช้งานในหลายประเภท โดยสามารแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท
ตามลักษณะการใช้ข้อมูลดังนี้ (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2556: 35-36; มณีโชติ สมานไทย, 2546: 17-19) 

    2.1 การประมวลผลธุรกรรมออนไลน์  (Online Transaction Processing : OLTP) 

ลักษณะงานที่ท ากับฐานข้อมูลประเภทนี้จะเป็นการเพ่ิมข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ และการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากฐานข้อมูล เช่น ธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธนาคาร การ
บันทึกข้อมูลการขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ และการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
เป็นต้น 

    2.2 การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (Online Analytical Processing : OLAP) 
ลักษณะงานจะเน้นไปที่การค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดตามความ
ต้องการในการใช้ข้อมูล ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเป็นผู้บริหาร นักวิจัยตลาด หรือนักสถิติ ลักษณะงานของ 
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OLAP จะไม่เน้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น Data Warehouse ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลที่สรุปแล้วจาก OLTP  หรือจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์
หรือเรียกดูข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ 

3. ลักษณะของระบบฐานข้อมูล 

    ระบบฐานข้อมูลมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 11-12) 

    3.1 ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลจะคงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้เพราะข้อมูลต่างๆจะถูกบันทึกใน
หน่วยความจ าส ารอง ซึ่งท าให้ข้อมูลมีความคงทนถาวรไม่เกิดการสูญหายแม้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยกเว้น เกดิความเสียหายกับหน่วยความจ าส ารอง 

    3.2 ข้อมูลในฐานข้อมูลมีการใช้งานร่วมกัน โดยผู้ใช้หลายคนสามารถใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล
ร่วมกัน และผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างานไว้ที่ตนเอง ซึ่งช่วยลดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล เช่น ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีฝ่ายงานที่เรียกใช้งานหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายงานบัญชี ฝ่ายงาน
บุคคล ฝ่ายงานการเรียนการสอน เป็นต้น 

    3.3 ข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบห้องสมุด ซึ่งมีข้อมูลหนังสือ ข้อมูลสมาชิก ซึ่งข้อมูลข้างต้นจะต้องสัมพันธ์กัน เพ่ือจะท าให้ทราบ
ว่ามีข้อมูลการยืมคืนหนังสือของสมาชิก เป็นต้น 

 4. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 

    องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วยการท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โพซีเยอร์ และผู้ใช้งาน ดังมีรายละเอียดขององค์ประกอบดังนี้ (พนิดา พานิชกุล 
และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ , 2552: 7; โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551: 39-42; สมลักษณ์ ละอองศรี , 
2556: 60-62) 

    4.1 ฮาร์แวร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ ที่สนับสนุนการท างาน
ของระบบฐานข้อมูล เช่น หน่วยความจ าส ารอง ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล เป็นต้น 

    4.2 ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) มีหน้าที่ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการโต้ตอบ
ระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม แก้ไข ลบ และเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล และ
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Application Programs) ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้งานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น 
โปรแกรมระบบลงทะเบียนนักศึกษา และโปรแกรมระบบห้องสมุด เป็นต้น 

    4.3 ข้อมูล หมายถึง เนื้อข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับการออกแบบอย่างมีระเบียบแบบแผนจากนักออกแบบฐานข้อมูล 
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    4.4 ผู้ใช้งาน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูล สามารถจ าแนกออก
ได้ 2 กลุ่ม ได้แก ่

  4.4.1 กลุ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลทั่วไป เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่  
  4.4.2 กลุ่มผู้พัฒนาฐานข้อมูล มีหน้าที่ออกแบบ พัฒนา และดูแลบ ารุงฐานข้อมูล 
ร่วมไปถึงเขียนโปรแกรมในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล เช่น นักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ และ
ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
จัดการฐานข้อมูล 

   4.5 โพซีเยอร์ หมายถึง ขั้นตอนระเบียบการเข้าใช้ฐานข้อมูล และชุดค าสั่งที่กลุ่มผู้ พัฒนา
ฐานข้อมูลก าหนดขึ้นเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูล เช่น ขั้นตอนการใช้ค าสั่งเพื่อการคัดลอกหรือส ารอง
ข้อมูลในฐานข้อมูล หรือการล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น 

5. ข้อดีและข้อจ ากัดของระบบฐานข้อมูล 

    ระบบฐานข้อมูลมีข้อดีและข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
    5.1 ข้อดีของระบบฐานข้อมูลมีหลายประการด้วยกัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ในการใช้งาน และแก้ไขข้อจ ากัดต่างๆ ของระบบไฟล์ข้อมูล สรุปที่ส าคัญดังนี้  (พนิดา พานิชกุล 
และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2552: 19-20; โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551: 48-52; มณีโชติ สมานไทย, 

2546: 10-13) 
5.1.1 ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (Minimal Redundancy) เนื่องจากการใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลให้มีความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บน้อยที่สุด สาเหตุที่
ต้องลดความซ้ าซ้อน เนื่องจากความยากในการปรับปรุงข้อมูล กล่าวคือถ้าเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกันหลาย
แห่ง เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วปรับปรุงข้อมูลไม่ครบท าให้ข้อมูลเกิดความขัดแย้งของข้อมูลตามมา 
และยังเปลืองเนื้อท่ีจัดเก็บข้อมูลด้วย เนื่องจากข้อมูลชุดเดียวกันจัดเก็บซ้ ากันหลายแห่งนั่นเอง 

5.1.2 รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถ
ตรวจสอบกฎบังคับความถูกต้องของข้อมูลให้ได้ โดยน ากฎเหล่านั้นมาไว้ที่ฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นหน้าที่
ของระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) ที่จะจัดการเรื่องความ
ถูกต้องของข้อมูลให้แทน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมด้วย 
เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน ดังนั้นความคง
สภาพและความถูกต้องของข้อมูลจึงมีความส าคัญมากและต้องควบคุมให้ดี  เนื่องจากผู้ใช้อาจ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความผิดพลาดส่งผลกระทบต่อการใช้ข้อมูลของผู้ใช้อ่ืน
ทั้งหมดได้ 

5.1.3 ข้อมูลมีความเป็นอิสระจากโปรแกรมที่เรียกใช้งาน (Data Independence) 
โดยนักเขียนโปรแกรมสามารถแก้ไขโครงสร้างของข้อมูลได้ เช่น การแก้ไขชนิดข้อมูลของฟิลด์ และ
การเพ่ิมฟิลด์ในตาราง เป็นต้น โดยไม่กระทบต่อโปรแกรมที่เรียกใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับฟิลด์ที่เพ่ิมเข้า
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ไปใหม่ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องแก้ไขโปรแกรมดังกล่าว เนื่องจากระบบฐานข้อมูลมีระบบจัดการฐานข้อมูล 
(DBMS) ท าหน้าที่แปลงรูปให้เป็นไปตามรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ และมีการใช้ภาษาสอบถามในการ
ติดต่อกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลแทนค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 3 ท าให้ผู้ใช้เรียกใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูล โดยไม่จ าเป็นต้องทราบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประเภทหรือขนาดของข้อมูลนั้นๆ 

5.1.4 ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง ระบบฐานข้อมูลสามารถจัดการด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลได้หลายแนวทาง ดังนี้ 

5.1.4.1 มีรหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน
ฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้แต่ละคน ระบบฐานข้อมูลมีระบบการสอบถามรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้เข้า
มาใช้งานเพ่ือให้ท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเรียกดูหรือ
แก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการปกป้องไว้ 

5.1.4.2 ระบบฐานข้อมูลสามารถสร้างและจัดการตารางข้อมูลทั้งหมดใน
ฐานข้อมูล โดยจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเรียกดู เพ่ิมเติม ลบและแก้ไขข้อมูลได้ในตารางที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น 

5.1.4.3 ระบบฐานข้อมูลสามารถเพ่ิมผู้ใช้ ระงับการใช้งานของผู้ใช้ ก าหนด
สิทธิการมองเห็น และการใช้งานของผู้ใช้ต่างๆ ตามระดับสิทธิหรืออ านาจการใช้งานข้อมูลใน
ฐานข้อมูล 

5.1.4.3 ระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารฐานข้อมูลสามารถใช้วิว (view) เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้เป็นอย่างดี โดยวิวที่สร้างจะเสมือนเป็นตารางของ
ผู้ใช้จริงๆ และข้อมูลที่ปรากฏในวิวจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ใช้เท่านั้น ซึ่งจะไม่กระทบกับ
ข้อมูลจริงในฐานข้อมูล 

5.1.4.4 ระบบฐานข้อมูลจะไม่ยอมให้โปรแกรมใดๆ เข้าถึงข้อมูลในระดับ
กายภาพ โดยไม่ผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล และถ้าระบบเกิดความเสียหายขึ้น ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลต้องรับรองได้ว่าข้อมูลที่ยืนยันการท างานส าเร็จ (commit) แล้วจะไม่สูญหาย และถ้ากลุ่ม
งานที่ยังท างานไม่ส าเร็จ (rollback) นั้นระบบจัดการฐานข้อมูลรับรองได้ว่าข้อมูลเดิมก่อนการท างาน
ของกลุ่มงานยังไม่สูญหาย 

5.1.4.5 มีการเข้ารหัสและถอดรหัส (encryption/decryption) เพ่ือปกปิด
ข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เช่น มีการน ารหัสผ่านมาเข้ารหัส เป็นต้น 

5.1.5 ใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลถูกออกแบบมาเพ่ือแบ่งปันการใช้งาน
ทรัพยากรร่วมกัน เนื่องจากข้อมูลจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว ผู้ใช้งานไม่ว่าจะอยู่หน่วยงาน
ไหนขององค์กรก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนของตนเอง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนงาน
ของตนเองกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
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5.1.6 การบริหารจัดการฐานข้อมูลท าได้ง่าย เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลไว้
ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว ท าให้การจัดการข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น โดยมีผู้บริหารฐานข้อมูล (Database 

Administrator : DBA) เป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล  

5.1.7 รองรับการท างานของผู้ใช้หลายคน ระบบฐานข้อมูลสามารถควบคุมล าดับ
การท างานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น ขณะที่ผู้ใช้คนหนึ่งก าลังปรับปรุงข้อมูลส่วนหนึ่งยังไม่ส าเร็จ 
ระบบฐานข้อมูลจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลนั้นได้ เป็นต้น 

   5.2 ข้อจ ากัดของระบบฐานข้อมูล มีดังนี้ (พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ , 
2552: 20; โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551: 52-54) 

5.2.1 ความซับซ้อนที่เพ่ิมขึ้น จากข้อดีหลายๆ ด้านของระบบฐานข้อมูลที่เหนือ
ระบบไฟล์ จึงท าให้ระบบฐานข้อมูลมีความซับซ้อน ความยุ่งยากมากขึ้น ดังนั้นผู้ใช้งานฐานข้อมูล
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติ การใช้ชุดค าสั่งในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

5.2.2 ใช้ต้นทุนค่อยข้างสูง โดยเฉพาะระบบขนาดใหญ่ หน่วยงานจะมีต้นทุนที่สูงขึ้น
ในการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ร่วมทั้งค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเก่าไปสู่
ระบบฐานข้อมูล ซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมงานในการ
ด าเนินการ และการฝึกอบรมการใช้งานของทีมงานที่ต้องปฏิบัติงานกับระบบใหม่ เป็นต้น 

5.2.3 ผลกระทบต่อความเสียหายมีสูง เนื่องจากเป็นระบบที่ท างานแบบศูนย์กลาง 
หากเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ในระบบ ย่อมส่งผลเสียหายต่อระบบงานที่ต้องหยุดท างานทันที ท า
ให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลในขณะนั้นได้  จนกว่าจะมีการกู้คืนหรือซ่อมแซมระบบให้
สามารถท างานได้ดังเดิม 

 6. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 

   ระบบจัดการฐานข้อมูลมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 
   6.1 ความหมาย 
        ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)  เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลของระบบ 

โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ เพ่ือให้การเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลและการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูล
เป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ว่าข้อมูลของระบบจะมี
ความคงสภาพและมีความต้องกัน (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 15) 

        ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อกันระหว่าง
ฐานข้อมูลกับผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ เพ่ือการสร้างและบ ารุงรักษาฐานข้อมูล อีกทั้งยังเป็นตัวกลางในการ
ด าเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลในฐานข้อมูลด้วย (พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2552: 10) 

        ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ โปรแกรมที่ผู้ขายระบบฐานข้อมูลเป็นผู้พัฒนาขึ้นมา
ท างาน ซอฟต์แวร์ระบบเหล่านี้ เช่น ไมโครซอฟต์แอคเซส (Microsoft Access) ออราเคิล (Oracle) 
ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQLSever)  และมายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นต้น 
(เจ.อ็อปเปล, 2549: 22-23) 
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        ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) หรือมักเรียกย่อ ๆ ว่า 
DBMS คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือของผู้ใช้เพ่ือโต้ตอบกับฐานข้อมูล ซึ่ง DBMS จะประกอบไป
ด้วยฟังก์ชันหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการกับข้อมูล รวมทั้งภาษาที่ใช้ท างานกับข้อมูล ซึ่งมักใช้ภาษา 
SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ด้วยการสร้าง การเรียกดู และการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล 
นอกจากนี้ DBMS ยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยการป้องกัน
ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์การใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางได้ รวมถึงการส ารองข้อมูล
และการกู้คืนข้อมูล ในกรณีข้อมูลเกิดความเสียหาย เป็นต้น (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551: 37) 

        ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) คือ
โปรแกรมท่ีท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฐานข้อมูลกับโปรแกรมที่มาใช้งานฐานข้อมูล และผู้ใช้งานใน
การติดต่อไปยังฐานข้อมูลเพ่ือท างานที่ผู้ใช้งานสั่งมาให้ส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลเพ่ิมลงไปใน
ฐานข้อมูล การค้นหาข้อมูลที่ต้องการ หรือการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากฐานข้อมูล 

   6.2 หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
        หน้าที่ที่ส าคัญของระบบจัดการฐานข้อมูลมีดังนี้ (มณีโชติ สมานไทย, 2546: 23-27; 

สมลักษณ์ ละอองศรี, 2556: 69-70) 
        6.2.1 จัดเก็บข้อมูลตามความสัมพันธ์ที่ก าหนด ก่อนการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล

จะต้องผ่านการออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้งหมด ซึ่งเป็นการลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บ แล้วน าความสัมพันธ์ที่ได้ไปสร้างฐานข้อมูล 

        6.2.2 จัดการข้อมูลได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ การจัดการข้อมูลเป็นการเรียกดูข้อมูล การ
เพ่ิมข้อมูลใหม่ การแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากฐานข้อมูล ซึ่งการท างานดังที่
กล่าวมาจะต้องท าผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล และสั่งให้ระบบจัดการฐานข้อมูลท างานด้วยค าสั่ง
ภาษา SQL และนอกจากภาษา SQL แล้ว ระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องมีเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่รู้
ค าสั่งภาษา SQL สามารถท างานได้ด้วยเช่นกัน 

        6.2.3 ควบคุมการฟ้ืนสภาพข้อมูลอัตโนมัติ (Recovery Control) ในกรณีที่ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเกิดความเสียหายไม่สามารถท างานได้ ระบบจัดการฐานข้อมูลเองจะต้องรับรองได้ว่า
ข้อมูลที่ยืนยันการท างานส าเร็จ (Commit) แล้วนั้นจะไม่สูญหายจากระบบฐานข้อมูล และถ้ากรณีที่
ข้อมูลบางกลุ่มท างานยังไม่ส าเร็จ (Rollback) ระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องรับรองได้ว่าข้อมูลเดิม
ก่อนการท างานของกลุ่มงานดังกล่าวจะไม่สูญหายจากระบบฐานข้อมูล 

        6.2.4 ควบคุมให้ผู้ใช้สามารถท างานพร้อมกันได้หลายคน (Concurrency Control) 
นั้นคือรองรับการท างานพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน โดยระบบจัดการฐานข้อมูลมีการควบคุมจัดล าดับ
การท างานได้อย่างเป็นระบบ เช่น เมื่อผู้ใช้คนหนึ่งก าลังแก้ไขข้อมูลบางอย่างที่ยังท าไม่ส าเร็จ ระบบ
จัดการฐานข้อมูลจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้ใช้คนอ่ืนเข้ามาปรับปรุงข้อมูลส่วนนั้นได้ 

        6.2.5 ดูแลความถูกต้องของข้อมูล (Data integrity) ความสามารถที่ส าคัญของระบบ
จัดการฐานขอ้มูลคือ มีการควบคุมดูแลความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากมีการเข้าใช้งานพร้อมกันของ
ผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้คนหนึ่งอาจแก้ไขข้อมูลและอาจส่งผลกระทบกับผู้ใช้อีกคนได้ ดังนั้นการดูแลความ
ถูกต้องของข้อมูลจึงเป็นเรื่องส าคัญของระบบจัดการฐานข้อมูลที่ต้องสามารถจัดการได้ 
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สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล 
 สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล หมายถึง มุมมองแนวความคิดที่อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบและ
โครงสร้างของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล โดยระบบจะซ่อนรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บและการ
จัดการต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลในมุมมองแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน และไม่จ าเป็นต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการจัดเก็บข้อมูลที่
แท้จริงว่าเป็นอย่างไร ระบบฐานข้อมูลจะท าการซ่อนรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บ การบริหาร
จัดการต่างๆ ไว้ และได้จัดแบ่งระดับของข้อมูลออกเป็นระดับชั้น (สมลักษณ์ ละอองศรี, 2556: 87-
88; สุจริตรา อดุลย์เกษม, 2553: 19-26; บุญสืบ โพธิ์ศรี, สุระชัย พิมพ์สาลี และไพบูลย์ พวงวงศ์
ตระกูล, 2547: 12-17) 

1. ลักษณะของระดับชั้นข้อมูล 

   ระดับชั้นของข้อมูลถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน ANSI-SPARC (ย่อมาจาก American 

National Standard Institute Standards Planning and Requirement Committee) ใ นช่ ว ง
ทศวรรษที่ 1970 ได้แบ่งลักษณะของระดับชั้นข้อมูลออกเป็น 3 ระดับดังนี้  

   1.1 ระดับภายนอก (External Level) เป็นมุมมองข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนตามความ
ต้องการในการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งไม่ใช่โครงสร้างของข้อมูลที่แท้จริง เป็นเพียงบางส่วนของ
ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล หรือเป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายฐานข้อมูล 

   1.2 ระดับแนวคิด (Conceptual Level) หรือมุมมองระดับการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่ง
เป็นมุมมองข้อมูลของโปรแกรมเมอร์หรือผู้บริหารฐานข้อมูลที่เน้นมองความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด
ในระบบฐานข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งจะแสดง
ออกมาในรูปของแบบจ าลองข้อมูล (Data Model) เช่น แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (E-R Diagram) 
เป็นต้น 

   1.3 ระดับภายใน (Internal Level) หรือระดับกายภาพ (Physical) เป็นมุมมองในระดับที่
กล่าวถึงรูปแบบและโครงสร้างทางกายภาพในการจัดเก็บข้อมูลจริงๆ ที่เหมาะสม ณ ต าแหน่งในดิสก์ 
ตลอดจนการเลือกวิธีการจัดระเบียนแฟ้มข้อมูลที่เหมาะสมกับการท างานของแต่ละระบบ ซึ่งจะมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ดังภาพที่ 1.2 
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ภาพที่ 1.2 สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล 3 ระดับ 
 

2. ประโยชน์ของการแบ่งระดับชั้นข้อมูล 

   ประโยชน์ที่ส าคัญของการแบ่งระดับชั้นข้อมูลของฐานข้อมูล คือ ความเป็นอิสระของข้อมูล 
กล่าวคือ ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลเป็นอิสระจากโปรแกรมที่เรียกใช้งาน ท าให้สามารถแก้ไข
โครงสร้างทางกายภาพของข้อมูลได้โดยไม่กระทบต่อโปรแกรมที่เรียกใช้งานฐานข้อมูล กล่าวคือ เมื่อ
ผู้ดูแลฐานข้อมูลท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับใดระดับหนึ่งแล้ว จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลใน
ระดับอ่ืน ในการแบ่งระดับชั้นข้อมูลของฐานข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

   2.1 ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลในรายละเอียดการเก็บข้อมูล รวมทั้งรายละเอียดของข้อมูลส่วนอ่ืนที่
ตนเองไม่ได้ใช้งาน เช่น ไม่ต้องรับรู้ถึงข้อมูลที่ใช้งานถูกเก็บอยู่ในไฟล์ใด และฐานข้อมูลท าการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้อย่างไรในไฟล์ เป็นต้น 

   2.2 ความเป็นอิสระของข้อมูล  คือผู้ดูแลฐานข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไฟล์
ของฐานข้อมูลในระดับชั้นแนวคิดหรือระดับภายในได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของผู้ใช้งาน
หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ก าลังใช้งานระบบฐานข้อมูลอยู่นั้น ซึ่งผู้ใช้จะมองเห็นโครงสร้างข้อมูลระดับ
ภายนอกเหมือนเดิมและสามารถใช้งานได้ตามปกติ ความเป็นอิสระของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ 

  2.2.1 ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ (logical data independence) จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลใดๆ ในระดับแนวคิด จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ข้อมูลในระดับภายนอกที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ดังเดิม เช่น การเพ่ิมตารางเข้า
ไปในฐานข้อมูล การเปลี่ยนขนาด หรือเพ่ิมฟิลด์ในตารางฐานข้อมูลในระดับแนวคิด เป็นต้น ซึ่งจะไม่
ส่งผลกระทบหรือไม่ต้องมีการแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้งานตารางนั้น 

  2.2.2 ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงกายภาย (Physical data independence) 
เกิดขึ้นเมื่อท าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลใดๆ ในระดับภายใน จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ข้อมูลในระบบแนวคิด และระดับภายนอก เช่น การจัดโครงสร้างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใหม่ การย้าย
ข้อมูลจากที่จัดเก็บข้อมูลหนึ่งไปยังที่จัดเก็บอีกตัวหนึ่ง (storage) เป็นต้น ซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่

ระดับภายนอก ระดับภายนอก ระดับภายนอก ระดับภายนอก 

ระดับภายใน 

External level Conceptual level 

Internal level 

ระดับแนวคิด 
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ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างข้อมูลระดับแนวคิด และระดับภายนอก ผู้ใช้สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้
ดังเดิม และโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนในระดับภายนอกก็ไม่จ าเป็นต้องแก้ไขโปรแกรมใหม่แต่อย่างใด 

3. การแปลงข้อมูล (Mapping)  

   จากสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล 3 ระดับ ท าให้เมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลใดๆ ในฐานข้อมูล
จะต้องมีการแปลงข้อมูลจากระดับสูงไปยังระดับที่ต่ ากว่า เพ่ือน าผลลัพธ์มาแสดงต่อผู้ใช้ ซึ่งจะต้องท า
การแปลงข้อมูล  2  ขั้ นตอน คือ  การแปลงข้อมูลจากระดับภายนอกกับระดับแนวคิ ด 

(External/Conceptual Mapping)  แ ล ะแปล งข้ อมู ล จ าก ร ะดั บ แนว คิ ด กั บ ร ะดั บภ าย ใน 

(Conceptual/Internal Mapping) ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นผู้ท าหน้าที่รับค าสั่งต่างๆ ไป
กระท ากับฐานข้อมูล เพ่ือก าหนดความสอดคล้องกันระหว่างมุมมองของแต่ละระดับ 

แบบจ าลองข้อมูล (Data Model) 
 การน าเสนอแนวความคิดเพ่ือให้บุคคลอ่ืนสามารเข้าใจได้ง่ายนั้นมีวิธีที่นิยมใช้คือ การเลือกใช้
แบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองอาคารหรือโรงงานที่สถาปนิกใช้น าเสนอลูกค้า เป็นต้น ส่วนในการ
น าเสนอรายละเอียดของโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล จ าเป็นจะต้องน าเสนอในรูปแบบของ
แบบจ าลองเพ่ือให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องในการออกแบบฐานข้อมูล เช่น นักออกแบบฐานข้อมูล 
(Designer) และนักพัฒนาระบบสารสนเทศ (Programmer) เป็นต้น มองเห็นข้อมูลชุดเดียวกันใน
มุมมองเหมือนกัน เพ่ือให้การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล สอดคล้องและตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้มากที่สุด แบบจ าลองข้อมูลจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการออกแบบและสร้างฐานข้อมูล ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายของแบบจ าลองข้อมูล 

    แบบจ าลองข้อมูล คือ เครื่องมือที่ใช้น าเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลในเชิงตรรกะที่สอดคล้องตรงกันภายในฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังน าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ออกแบบฐานข้อมูลกับผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการออกแบบและสร้างฐานข้อมูล (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 50; โอภาส เอ่ียมสิริ
วงศ,์ 2551: 78; สมลักษณ์ ละอองศรี, 2556: 95) 

2. ประเภทของแบบจ าลองข้อมูล 

   แบบจ าลองข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบจ าลองข้อมูลเชิงแนวคิด และ
แบบจ าลองเพ่ือการน าไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551: 78-79) 

    2.1 แบบจ าลองข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Data Models) เป็นแบบจ าลองส าหรับ
แสดงลักษณะโดยรวมของข้อมูลทั้งหมดในระบบที่น าเสนอในลักษณะแผนภาพ  ซึ่งประกอบด้วย
เอนทิตี้ (entity) ต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้นั้นๆ ในระบบที่ไม่ได้ขึ้นกับประเภทของ
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ระบบจัดการฐานข้อมูล ดังนั้นจึงสามารถน าไปแปลงใช้งานกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่สอดคล้องได้ 
พร้อมทั้งยังน าเสนอให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูลและนักพัฒนาระบบสารสนเทศได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่างๆ ในระบบที่ตรงกัน ตัวอย่างแบบจ าลองเชิงแนวคิด เช่น แผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Model) เป็นต้น 

    2.2 แบบจ าลองเพ่ือการน าไปใช้ (Implementation Data Models) แบบจ าลองประเภท
นี้ใช้อธิบายถึงโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูลที่อ้างอิงตามระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้ ซึ่ง
รายละเอียดของแบบจ าลองประเภทนี้จะอธิบายในหัวข้อแบบจ าลองฐานข้อมูลต่อไป 

แบบจ าลองฐานข้อมูล (Database Model) 

 ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้น าเทคโนโลยีฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลและ
คลังข้อมูลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล ซึ่งเทคโนโลยีฐานข้อมูลแต่ละชนิด
มีวิธีการเข้าถึงฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล จึงจ าเป็นต้องเลือก
ให้สอดคล้องกับแบบจ าลองข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ ส่วนแบบจ าลองที่น าเสนอรายละเอียดโครงสร้าง
ข้อมูลของฐานข้อมูลนั้นจะเรียกว่า แบบจ าลองของฐานข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริ
วงศ์, 2551: 81; พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ , 2552: 12-17; มณีโชติ สมานไทย, 

2546: 31-37) 

1. ความหมายของแบบจ าลองฐานข้อมูล 

    แบบจ าลองฐานข้อมูล หมายถึง แบบจ าลองที่ใช้อธิบายรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลหรือ
คลังข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูลที่มีด้วยกันหลายรูปแบบ ทั้งนี้แต่ละรูปแบบมีคุณสมบัติและ
โครงสร้างที่แตกต่างกัน แบบจ าลองฐานข้อมูลที่มักจะถูกกล่าวถึงมีด้วยกัน 4 ประเภทคือ แบบจ าลอง
ฐานข้อมูล าดับชั้น แบบจ าลองฐานข้อมูลเครือข่าย แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และแบบจ าลอง
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละแบบจ าลองฐานข้อมูลจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

 

2. ประเภทของแบบจ าลองฐานข้อมูล 

    แบบจ าลองฐานข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

     2.1 แบบจ าลองฐานข้อมูลล าดับชั้น (Hierarchical Database Model) 

          แบบจ าลองประเภทนี้มีการจัดไฟล์ข้อมูลเป็นโครงสร้างแบบบนลงล่าง (Top-Down) 
มีลักษณะเป็นแผนภูมิต้นไม้กลับหัวที่แตกออกเป็นกิ่งก้านสาขา มีลักษณะคล้ายกับไดเรกทอรีและไฟล์
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ดังภาพที่ 1.3 
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ภาพที่ 1.3 แบบจ าลองฐานข้อมูลล าดับชั้นของ Store  

ที่มา  (CreatelyBlog, 2008: 3) 

      โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป็นแบบพ่อกับลูก (Parent/Child Relation) 

หรือเรียกว่า ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (one-to-many) โดยรายการข้อมูล (record) ที่อยู่
บนสุดของโครงสร้างจะเรียกว่า พ่อ (parent record) หรือ รูต (root) ส่วนรายการข้อมูลที่อยู่ใน
ระดับถัดลงมาเรียกว่า ลูก (child record) ซึ่งรายการที่เป็นพ่อสามารถมีรายการลูกได้หลายรายการ 
แต่รายการลูกจะไม่สามารถมีรายการพ่อได้มากกว่าหนึ่งรายการได้  
       ส าหรับการใช้งานข้อมูลผู้ใช้จะต้องรู้โครงสร้างการเก็บข้อมูล กล่าวคือโครงสร้าง
ต้นไม้มีข้อมูลอะไร มีกี่ล าดับชั้น และแต่ละล าดับชั้นเก็บข้อมูลอะไรบ้าง ส่วนการเข้าถึงหรือเรียกใช้
ข้อมูลจะต้องเริ่มต้นที่รายการพ่อหรือรูตก่อนเสมอจนกระทั่งพบรายการข้อมูลที่ต้องการ หากต้องการ
ค้นหาข้อมูลที่อยู่ในระดับล่างสุด จ าเป็นต้องค้นหาทั้งแฟ้มท าให้ใช้เวลามากข้ึนในการท างาน 

   2.2 แบบจ าลองฐานข้อมูลเครือข่าย (Network Database Model) 

        แบบจ าลองชนิดนี้มีโครงสร้างข้อมูลเช่นเดียวกับแบบจ าลองฐานข้อมูลล าดับชั้น  คือมี
ล าดับชั้นจากบนลงล่าง รองรับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแบบหนึ่งต่อหลาย (one-to-many) และ
ความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนขึ้น กล่าวคือรายการที่เป็นพ่อในแบบจ าลองชนิดนี้เรียกว่า รายการที่
เป็นเจ้าของ (Owner Record) สามารถมีรายการลูกหรือรายการสมาชิก (Member Record) ได้
หลายรายการ และรายการลูกก็สามารถมีรายการพ่อได้หลายรายการเช่นกัน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลแบบนี้เรียกว่า ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (many-to-many) หรือความสัมพันธ์แบบเซต 
(set) ซึ่งท าให้มีความยืดหยุ่นสูงกว่าแบบจ าลองฐานข้อมูลล าดับชั้นในการค้นหาหรือเรียกใช้ข้อมูลดัง
ภาพที่ 1.4 

Parent/root 

Child Child 
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ภาพที่ 1.4 แบบจ าลองฐานข้อมูลเครือข่ายการขายสินค้า 

ที่มา  (My Reading Room, 2016: 2) 

        การเรียกใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ทุกรายการสมาชิก โดยอ้างถึงข้อมูลที่เป็นรายการ
เจ้าของเพียงรายการเดียว ในทางตรงการข้ามสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละรายการที่เป็นรายการเจ้าของ
ได้โดยอ้างจากรายการข้อมูลที่เป็นสมาชิกได้เช่นกัน 

        ข้อเสียของแบบจ าลองฐานข้อมูลชนิดนี้คือ การออกแบบฐานข้อมูลท าได้ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากต้องพิจารณาก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์แบบเซต 
ซึ่งท าให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของข้อมูลเป็นเรื่องยาก ร่วมถึงการน าไปใช้ การพัฒนาโปรแกรม 
และการจัดการที่ท าได้ยากและซับซ้อนเช่นกัน 

   2.3 แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) 

        แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้น าเสนอมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใน
ลักษณะตาราง 2 มิติ หรือเรียกว่า รีเลชัน (relation) ที่ประกอบด้วยชุดของทั้งแถวและคอลัมน์ 
ภายในตารางจะเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตารางอ่ืนๆ ภายในฐานข้อมูลได้ 

 

 

รีเลชั่น : student     

std_id std_fname std_lname adv_id  รีเลชั่น : advisor  

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001  adv_id adv_fname adv_lname 

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001  is001 นาวา วงษ์พรม 

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is002  is002 วราภรณ์ ขยายผล 

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is003  is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 

 

ภาพที่ 1.5 แสดงแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
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        ปัจจุบันโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือสนับสนุน
การท างานของแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้พัฒนาชุดค าสั่งภาษา SQL เพ่ือใช้ในการ
เรียกดู และการจัดการข้อมูล ส่วนการออกแบบฐานข้อมูลก็สามารถท าได้ง่าย เนื่องจากแบบจ าลอง
ดังกล่าวน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 2 มิติที่เป็นมุมมองที่เข้าใจง่ายและชัดเจนของข้อมูลที่จัดเก็บ
ในฐานข้อมูล 

   2.4 แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Model) 

         แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุได้น าเสนอมุมมองเกี่ยวกับข้อมูล ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล และชุดค าสั่งที่ใช้จัดการข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันที่เรียกว่า วัตถุ (object)  ซึ่งจะต่างจากแบบจ าลอง
ฐานข้อมูลล าดับชั้น เครือข่าย และเชิงสัมพันธ์ ที่ล้วนจัดเก็บเฉพาะข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูล
ไว้ในฐานข้อมูล ส่วนชุดค าสั่งที่ใช้จัดการข้อมูลจะจัดเก็บไว้ในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลแยกไว้
ต่างหาก 

         แบบจ าลองฐานข้อมูลชนิดนี้รองรับการจัดการข้อมูลชนิดที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่าง
ดี เช่น กราฟิก วิดีโอ และไฟล์เสียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติของการน ากลับมาใช้ใหม่ แต่ยัง
เป็นแบบจ าลองที่ต้องพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะคุ้ยเคยกับเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มากกว่า ซึ่งในปัจจุบันผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ยังได้
พัฒนาขีดความสามารถโดยการรวมเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงวัตถุกับเชิงสัมพันธ์เข้าด้วยกันที่เรียกว่า 
Object-Relational Database ด้วย 

 

 

ภาพที่ 1.6 แสดงแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุ 

ที่มา  (CSEBlog100, 2016: 2) 
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สรุป 

 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีความสัมพันธ์กัน และเป็นข้อมูลที่
องค์กรสนใจที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ส่วนสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลดิบที่ผ่านการประมวลผล โดย
สามารถน าไปใช้ในเชิงสรุปเป็นสถิติหรือความรู้ ตามความต้องการขององค์กรได้ หน่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูลประกอบด้วย บิต ไบต์ เขตข้อมูล ระเบียบ และแฟ้มข้อมูล ส าหรับระบบแฟ้มข้อมูล เป็นระบบ
การจัดเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกันลงในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแฟ้มข้อมูลมีข้อจ ากัดคือ การประมวลผล
กับระบบแฟ้มข้อมูลมีความยุ่งยาก ความไม่เป็นอิสระของข้อมูล ข้อมูลมีความซ้ าซ้อน และมีการเก็บ
ข้อมูลแยกจากกัน ระบบฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มและโครงสร้างของข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ซึ่งน ามา
จัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน ประเภทของระบบฐานข้อมูลแบ่งเป็น การประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ และ
การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลมีลักษณะที่ส าคัญคือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน
ฐานข้อมูลจะคงอยู่ตลอดไป มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน และข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้องมีความสัมพันธ์กัน 
ข้อดีของระบบฐานข้อมูลคือ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล รักษาความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลมีความ
เป็นอิสระจากโปรแกรมที่เรียกใช้งาน มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง  ใช้ข้อมูลร่วมกัน การบริหาร
จัดการฐานข้อมูลท าได้ง่าย และรองรับการท างานของผู้ใช้หลายคน ส่วนข้อจ ากัดของระบบฐานข้อมูล
จะเป็นในส่วนของความซับซ้อนที่เพ่ิมขึ้น ใช้ต้นทุนค่อยข้างสูง และผลกระทบต่อความเสียหายมีสูง  
ฐานข้อมูลมีระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งเป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฐานข้อมูลกับ
โปรแกรมท่ีมาใช้งานฐานข้อมูล และผู้ใช้งานในการติดต่อไปยังฐานข้อมูลเพ่ือท างานที่ผู้ใช้งานสั่งมาให้
ส าเร็จ แบบจ าลองข้อมูล คือเครื่องมือที่ใช้น าเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ในเชิงตรรกะ แบบจ าลองข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบจ าลองข้อมูลเชิงแนวคิด  และ 
แบบจ าลองเพ่ือการน าไปใช้ ส่วนแบบจ าลองฐานข้อมูล หมายถึง แบบจ าลองที่ใช้อธิบายรายละเอียด
โครงสร้างข้อมูลหรือคลังข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูลมีด้วยกัน 4 ประเภทคือ แบบจ าลองฐานข้อมู
ล าดับชั้น แบบจ าลองฐานข้อมูลเครือข่าย แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และแบบจ าลอง
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ 



บทท่ี 2 

เทคโนโลยฐีานข้อมูล 

 การจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศที่ยังได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (Relational Database) เพราะใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ผู้ใช้สามารถท าความเข้าใจในการใช้
งานได้ไม่ยาก และมีซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ร่วมกันอยู่มากมาย ซึ่งในบทนี้ได้อธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับความหมาย โครงสร้าง กฎเกี่ยวกับการรักษาความถูกต้องของข้อมูล และวิธีการจัดการข้อมูล
ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และแนวโน้มการใช้งานฐานข้อมูลเริ่มเปลี่ยนไปในบางระบบงาน เนื่องจาก
ข้อมูลข่าวสารมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนท าให้เกินขีดความสามารถของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้งานฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม จึงได้เพ่ิมรายละเอียดเบื้องต้น
เกีย่วกับฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 

 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ถือก าหนดขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราช 1969  และได้รับการยอมรับอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย จึงเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ในช่วง
นั้นเป็นอย่างดี (Stajano, 1998: 14) ซึ่งสามารถแบ่งรายละเอียดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ 3 
ประการดังนี้ 

 1. โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
    โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้หรือผู้ออกแบบ
ฐานข้อมูลจะมองภาพเป็นตาราง 2 มิติ (Tables) โดยข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลมีความอิสระจากตัว
โปรแกรม (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551: 89) ส่วนการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพในฐานข้อมูลจะเป็น
อย่างไรนั้นผู้ใช้หรือผู้ออกแบบฐานข้อมูลไม่จ าเป็นต้องรู้ เพราะระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) จะ
ดูแลรายละเอียดเชิงกายภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ทั้งหมด (ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์, 2556: 137) 
รายละเอียดโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีดังนี้ 

1.1 โครงสร้างของรีเลชัน (Relation) 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีรีเลชันเป็นหน่วยที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตาราง 2 มิติ 

ที่ประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) โดยแถวในตารางจะแสดงรายการข้อมูลเรียกว่า 
ทัปเพิล (Tuple) จ านวนของทัปเพิลทั้งหมดที่เก็บอยู่ในรีเลชันจะเรียกว่า คาร์ดินัลลิตี้ (Cardinality) 
ส่วนคอลัมน์ในตารางคือคุณลักษณะต่างๆ ของข้อมูลในแต่ละแถวเรียกว่า แอตตริบิวต์ (Attribute) 
จ านวนคอลัมน์ในรีเลชันจะเรียกว่า ดีกรี (Degree) และเรียกขอบเขตของค่าที่เป็นไปได้ของข้อมูล
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และรูปแบบชนิดข้อมูลของแต่ละแอตตริบิวต์ว่า โดเมน (Domain) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการป้อน
ข้อมูลเกินขอบเขตที่ก าหนด (พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2552 : 37-38) ดังภาพที่ 
2.1 
 
 

   Course 
 

Course_id Course_name Course_credit 
IS40304 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 3 
IS50305 ฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 2 
IS20101 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 3 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างรูปแบบของรีเลชัน 

1.2 คุณสมบัติของรีเลชัน 
รายละเอียดของคุณสมบัติของรีเลชันมีดังนี้ (สุจริตรา อดุลย์เกษม, 2553: 53-54; 

พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2552: 39) 
1.2.1 รีเลชันต้องมีชื่อเพ่ือใช้ในการอ้างถึง โดยที่ชื่อของรีเลชันในระบบฐานข้อมูลต้อง

ไม่ซ้ ากัน 
1.2.2 แอตตริบิวต์ในรีเลชันต้องมีชื่อ และต้องเป็นชื่อที่แตกต่างกัน 
1.2.3 ล าดับก่อนหลังของแอตตริบิวต์ในรีเลชันไม่มีความส าคัญ สามารถสลับต าแหน่ง

กันได้ 
1.2.4 ค่าข้อมูลในทุกแอตตริบิวต์จะต้องมีคุณสมบัติข้อมูลเดี่ยว (Atomic) กล่าวคือ

ค่าที่เก็บจะต้องมีความหมายเพียงความหมายเดียวและไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ กล่าวคือแอตตริ
บิวต์ จะต้องมีค่าข้อมูลเพียงค่าเดียว (Single Value) ไม่สามารถมีหลายค่าได้ (Multi-valued) และมี
ชนิดข้อมูลเดียวกัน (อรยา ปรีชาพานิช, 2557: 203) เช่น แอตตริบิวต์เงินเดือนพนักงานจะจัดเก็บ
ข้อมูลชนิดตัวเลขเท่านั้น เป็นต้น 

1.2.5 ค่าข้อมูลที่เก็บในแต่ละทัปเพิลหรือแถวของรีเลชันต้องมีความแตกต่างกัน ไม่มี
ทัปเพิลที่ซ้ ากัน ดังนั้นในแต่ละรีเลชันจะต้องมีแอตตริบิวต์ที่ท าให้แต่ละทัปเพิลมีข้อมูลไม่ซ้ ากัน เราจะ
เรียก แอตตริบิวต์นั้นว่าคีย์หลัก ( Primary Key ) เช่น รีเลชันนักศึกษา มีแอตตริบิวต์รหัสนักศึกษา
เป็นคีย์หลัก ซึ่งจะท าให้ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อค้นหาชื่อนักศึกษา ซึ่งปกตินักศึกษาจะมีชื่อเหมือนกันหลายคน 
จนท าให้ไม่ทราบว่าเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนกับที่เราก าลังค้นหา แต่หากมีรหัสนักศึกษาจะท าให้
ทราบว่าเป็นคนละคนกัน และคนไหนเป็นคนที่เราก าลังค้นหา  

 
 

ช่ือรีเลชัน 

แอตตริบิวต์ทีม่ีดีกรเีท่ากับ 3 คอลมัน์ 
ทัปเพิลที่มีคาร์
ดินัลลติี้เท่ากับ 
3 แถว 

โดเมนคือข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
เช่น 2 และ 3 เป็นต้น 
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    1.3 ประเภทของรีเลชัน 

         รีเลชันในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ (บุญสืบ โพธิ์ศรี, สุระชัย 
พิมพ์สาลี และไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล, 2547: 25) 

         1.3.1 รีเลชันหลัก (Base Relation) เป็นรีเลชันจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เก็บข้อมูลที่
ต้องการ เช่น รีเลชันนักศึกษา สร้างข้ึนมาเพ่ือเก็บข้อมูลหรือรายละเอียดของนักศึกษา 

         1.3.2 วิว (View) เป็นรีเลชันที่ถูกสร้างตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่มีข้อมูลเก็บอยู่ใน
วิวนั้นจริงๆ (พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2552: 42) วิวเป็นรีเลชันทีน่ าเอาแอตตริบิวต์ 
ที่ต้องการจากรีเลชันหลัก ซึ่งมีข้อมูลเก็บอยู่จริงมาแสดงผล โดยสามารถเลือกน าข้อมูลมาจากรีเลชัน 
หลักเพียงรีเลชันเดียว หรือจากหลายรีเลชันที่สัมพันธ์กันได้ 

   1.4 คีย์ (Key) 
        คีย์ คือ แอตตริบิวต์หรือหลายแอตตริบิวต์ (Composite Key) ที่ประกอบกันเพ่ือแยก

ความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละทัปเพิล และมีค่าข้อมูลที่เก็บในแอตตริบิวต์นั้นไม่ซ้ ากัน สามารถแบ่ง
ได้ 4 ชนิดดังนี้ (บุญสืบ โพธิ์ศรี, สุระชัย พิมพ์สาลี และไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล, 2547: 23-24; อรยา 
ปรีชาพานิช, 2557: 203-205; ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์ , 2556: 144-146; โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 
2551: 100-102) 

        1.4.1 คีย์คู่แข่ง (Candidate Key) คือ แอตตริบิวต์ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวรวมกันที่
เล็กที่สุด หรือมีจ านวนแอตตริบิวต์น้อยที่สุด (Minimal) ที่สามารถแยกความแตกต่างของแต่ละ
ทัปเพิลในรีเลชันได้ เช่น จากรีเลชัน student ดังภาพที่ 2.2 สามารถก าหนดคีย์คู่แข่งได้ 2 ตัวคือ 
{student_id} และ {student_fname,student_lname} 

 

รีเลชัน : student  

student_id student_fname student_lname advisor_id 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง is003 

 

รีเลชัน : advisor  

advisor_id advisor_fname advisor_lname 

is001 นาวา วงษ์พรม 

is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 
 

ภาพที่ 2.2 คีย์นอกระหว่างรีเลชัน student กับรีเลชัน advisor 

คีย์หลัก 

คีย์รอง 

คีย์นอก 

คีย์หลัก 
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        1.4.2 คีย์หลัก (Primary Key) คือ คีย์คู่แข่งที่ถูกเลือกมาเพียง 1 ตัว เพื่อท าหน้าที่เป็น
คีย์หลักของรีเลชัน ซึ่งสามารถระบุหรืออ้างถึงทัปเพิลใดทัปเพิลหนึ่งในรีเลชันได้ โดยคุณสมบัติของ
แอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักจะต้องมีค่าข้อมูลที่ไม่ซ้ า สามารถจ าแนกความแตกต่างของแต่ละทัปเพิลใน
รีเลชันได้ และต้องมีค่าข้อมูลเสมอ (Not Null) เช่น ภาพที่ 2.2 จะเลือกแอตตริบิวต์ student_id เป็น
คีย์หลักของรีเลชัน student เนื่องจากขนาดของข้อมูลสั้น และใช้อ้างอิงได้ง่ายกว่าคีย์คู่แข่งตัวอ่ืน 

        1.4.3 คีย์รอง (Alternate Key) คือ คีย์คู่แข่งตัวอ่ืนที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นคีย์หลัก ซึ่งคีย์
รองอาจน ามาใช้เพื่อเป็นคีย์เสริมในการเรียกค้นข้อมูลจากรีเลชัน เช่น ดังภาพที่ 2.2 student_fname 
และ student_lname เป็นคีย์รองของรีเลชัน student  

        1.4.4 คีย์นอก (Foreign Key) คือ แอตตริบิวต์ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวรวมกันใน         
รีเลชันหนึ่งที่ไปปรากฏเป็นแอตตริบิวต์คีย์หลักในอีกรีเลชันหนึ่ง เพ่ือใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์
กันระหว่าง 2 รีเลชัน โดยการตั้งชื่อของคีย์นอก นิยมตั้งชื่อให้เหมือนกับคีย์หลักของรีเลชันที่เชื่อมโยง
กัน เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้งาน แต่สามารถตั้งชื่อที่แตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม เช่น 
ภาพที่ 2.2 มีคีย์นอกท่ีแสดงความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงระหว่างรีเลชันนักศึกษา (student) กับรีเลชัน
อาจารย์ที่ปรึกษา (advisor)  ส าหรับรีเลชันหนึ่งๆ อาจจะมีหรือไม่มีคีย์นอกก็ได้ แต่ทุกรีเลชันจะต้องมี
คีย์หลักเสมอ ส่วนคีย์นอกของรีเลชัน student คือ แอตตริบิวต์ advisor_id แต่รีเลชัน advisor ไม่มี
แอตตริบิวต์ใดเป็นคีย์นอก แต่มีแอตตริบิวต์ advisor_id เป็นคีย์หลักของรีเลชัน 

 2. กฎเกี่ยวกับการรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity Rule) 
    ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีการอ้างอิงความสัมพันธ์ของแต่ละรีเลชัน โดยใช้คีย์ในการ
อ้างอิงหรือใช้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างรีเลชัน จึงจ าเป็นต้องมีกฎที่ใช้ในการรักษาความถูกต้องของ
ข้อมูล เพ่ือก าหนดให้ข้อมูลของแต่ละเอนทิตี้หรือรีเลชันมีความถูกต้อง กฎการรักษาความถูกต้องของ
คีย์แบ่งออกเป็น 2 กฎดังนี้ (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 58-63; บุญสืบ โพธิ์ศรี, สุระชัย พิมพ์สาลี 
และไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล, 2547: 25-27) 
    2.1 กฎเกี่ยวกับการรักษาความถูกต้องของเอนทิตี้ (Entity Integrity Rule) เป็นกฎที่
เกี่ยวกับการรักษาความถูกต้องของคีย์หลัก โดยแอตตริบิวต์ที่ท าหน้าที่เป็นคีย์หลักของรีเลชันต้องมีค่า
ข้อมูลไม่ซ้ ากัน (Unique) และไม่มีค่าเป็นนัล (Not Null) การที่รีเลชันต้องมีการรักษาความถูกต้อง
ของเอนทิตี้นั้น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลแต่ละทัปเพิลสามารถอ้างถึงได้ และเมื่อรีเลชันอ่ืน
ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลในรีเลชันจะต้องสามารถท าได้ 
    2.2 กฎที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Referential Integrity Rule) 

หรือกฎความบูรณภาพของการอ้างอิงระหว่างรีเลชัน เนื่องจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง  
รีเลชันจะใช้คีย์นอกตรวจสอบหรืออ้างอิงไปยังคีย์หลักของอีกรีเลชันที่มีค่าข้อมูลตรงกัน เพ่ือเรียกดูค่า
ข้อมูลในแอตตริบิวต์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพ่ือให้การเชื่อมโยงรีเลชันถูกต้อง จึงต้องก าหนดไว้ว่าคีย์
นอกที่ปรากฏในรีเลชันหนึ่งจะต้องเป็นคีย์หลักของอีกรีเลชันหนึ่ง ซึ่งค่าข้อมูลของคีย์นอกจะต้อง
ตรงกันกับค่าข้อมูลของคีย์หลักในรีเลชันที่อ้างถึงเสมอ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการเพ่ิม ลบ และ
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แก้ไขข้อมูลที่สัมพันธ์ระหว่างรีเลชัน เช่น รีเลชัน student มีแอตตริบิวต์ adv_id เป็นคีย์นอกที่
เชื่อมโยงไปยังแอตตริบิวต์ adv_id ที่มีค่าข้อมูลตรงกัน และแอตตริบิวต์ดังกล่าวยังเป็นคีย์หลักของ
รีเลชัน advisor ดังแสดงดังภาพที ่2.3   
 

รีเลชัน : student     

std_id std_fname std_lname adv_id  รีเลชัน : advisor  

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 
 

adv_id adv_fname adv_lname 

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001  is001 นาวา วงษ์พรม 

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 
 

is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is003 
 

is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 
 

 

ภาพที่ 2.3 รีเลชันที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน 
 

 จากภาพที่ 2.3 หากมีการแก้ไขหรือลบข้อมูลแอตตริบิวต์ adv_id ของรีเลชัน advisor ที่มี
ความสัมพันธ์กับรีเลชัน student จะท าให้ความสัมพันธ์ของข้อมูลสูญหาย ดังนั้นจึงต้องเลือก
ด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ข้อมูลสูญเสียความสัมพันธ์ไป กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูล
ในแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของรีเลชันจะต้องด าเนินการดังนี้ 
  2.2.1 สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลคีย์หลักได้ก็ต่อเมื่อค่าข้อมูลของทัปเพิลนั้นไม่ได้ถูก
อ้างอิงโดยคีย์นอกของรีเลชันอ่ืน 

  2.2.2 ห้ามแก้ไขหรือลบข้อมูลคีย์หลักของรีเลชันที่ถูกอ้างอิง (นั้นคือ แอตตริบิวต์ 
adv_id ของรีเลชัน advisor) เนื่องจากจะท าให้ข้อมูลในรีเลชันที่อ้างอิงมาไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลได้ 
(นั้นคือ แอตตริบิวต์ adv_id ของรีเลชัน student) 

  2.2.3 สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลคีย์หลักในรีเลชันที่ถูกอ้างอิงได้ แต่ต้องตามไป
แก้ไขหรือลบข้อมูลของคีย์นอกทั้งหมดในรีเลชันที่อ้างอิงมา เพ่ือให้มีค่าตรงกันกับข้อมูลที่แก้ไขใหม่
หรือลบ 

  2.2.4 สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลคีย์หลักในรีเลชันที่ถูกอ้างอิงได้ แต่ต้องแก้ไขข้อมูล
คีย์นอกในทัปเพิลของรีเลชันที่อ้างอิงมาให้มีค่าเป็นค่านัล (Null) ซึ่งจะพบปัญหาในการเขียนค าสั่ง
ภาษา SQL ในการเรียกดูข้อมูลจากหลายรีเลชันที่เชื่อมโยงกัน เพราะจ านวนทัปเพิลที่ได้อาจไม่
สอดคล้องกับข้อมูลจริงที่เก็บในตาราง และได้ข้อมูลที่ขาดความสมบูรณ์ เช่น จากภาพที่ 2.3 เมื่อ
ต้องการทราบข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ถ้ามีการก าหนดให้คีย์นอก (แอตตริ
บิวต์ adv_id ของรีเลชัน student) มีค่าเป็นค่านัลแล้ว จะท าให้ได้ข้อมูลทีข่าดความสมบูรณ์ กล่าวคอื
ได้ข้อมูลเฉพาะทัปเพิลที่คีย์นอกไม่เป็นค่านัล ส่วนทัปเพิลที่คีย์นอกเป็นค่านัลจะไม่ถูกแสดงให้เห็น 

คีย์นอก คีย์หลัก 

คีย์หลัก 
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เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเขียนค าสั่งภาษา SQL เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีดังที่
กล่าวมา 

 3. วิธีจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  

    ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation) ในแต่ละ  
รี เลชัน อยู่ 2 ภาษาคือ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational Algebra) กับ แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Calculus) ซึ่งทั้ง 2 ภาษาต่างมีหน้าที่เดียวกันคือการจัดการข้อมูล ส่วนข้อแตกต่าง
ระหว่าง 2 ภาษาคือ แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์มีลักษณะของภาษาที่เข้าใจง่ายและถูกใช้โดยผู้ใช้ งาน
ฐานข้อมูล เพ่ือก าหนดสิ่งที่ต้องการ ส่วนพีชคณิตเชิงสัมพันธ์เป็นภาษาท่ีระบบจัดการฐานข้อมูล ใช้อยู่
ภายในระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ (มณีโชติ สมานไทย, 2546: 52)  

   3.1 ส าหรับพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ มีลักษณะของรูปแบบภาษาเป็น Procedural Query 

Language กล่าวคือเป็นภาษาที่ระบุล าดับก่อนหลังการประมวลผลค าสั่งเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2552: 48) และมีตัวด าเนินการ (Operator) ต่างๆ ที่ใช้
ในการเลือกทัปเพิลจากรีเลชันหรือรวมทัปเพิลจากหลายๆ รีเลชันที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้
จะสร้างเป็นรีเลชันเสมือนจริงหรือวิว นั้นคือเป็นรีเลชันใหม่ที่ไม่ได้เก็บข้อมูลอยู่จริง และยังเป็นรีเลชัน
ที่สามารถน าไปจัดการด้วยตัวด าเนินการอ่ืนๆ ของพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ได้ (ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์, 
2556: 148) การด าเนินการต่างๆ ในพีชคณิตเชิงสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้   (ทัศนีย์วรรณ   
ศรีประดิษฐ์, 2556: 148-160; สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 63-70) 

       3.1.1 การด าเนินการแบบยูนารี (Unary Operation) เป็นการด าเนินการบนรีเลชัน
เดียว ซึ่งประกอบด้วย การด าเนินการ Selection กับ Projection ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

             3.1.1.1 การด าเนินการ Selection (หรือ Restriction) เป็นการด าเนินการที่เรียกดู
หรือสืบค้นข้อมูลเฉพาะบางทัปเพิลหรือแถวจากรีเลชันที่ต้องการ โดยได้ผลลัพธ์เป็นรีเลชันใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ทั้งหมดเหมือนกับรีเลชันต้นแบบ แต่จะแสดงข้อมูลเฉพาะแถวที่มีข้อมูลตรง
กับเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่าผลลัพธ์ของตัวด าเนินการนี้จะแสดงค่าข้อมูลตามแนวนอน
ของรีเลชันต้นแบบ เราใช้สัญลักษณ์ σ แทนการด าเนินการ Selection เช่น ต้องการเรียกดูข้อมูล
เฉพาะทัปเพิลของนักศึกษาชาย สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์และแสดงผลลัพธ์ได้ดังภาพที่ 2.4 

 σstudent_sex=‘ชาย’(student) 
 

 

 
 

 

รีเลชัน 
เง่ือนไขที่ใช้เลือกข้อมูล 
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รีเลชัน : student_human 

student_id student_fname student_lname student_sex 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว หญิง 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ หญิง 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน หญิง 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง ชาย 

 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 

 
 
รีเลชัน : student_human 

 

student_id student_fname student_lname student_sex 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง ชาย 

 

ภาพที่ 2.4 ผลลัพธ์ของการด าเนินการ Selection 

        3.1.1.2 การด าเนินการ Projection เป็นการด าเนินการที่เรียกดูหรือสืบค้นข้อมูล
เฉพาะบางแอตตริบิวต์หรือคอลัมน์จากรีเลชันที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ ได้จะเป็นรีเลชันใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าของข้อมูลทุกทัปเพิลจากรีเลชันต้นแบบ แต่จะแสดงข้อมูลเฉพาะแอตตริบิวต์ที่
ต้องการเท่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่าผลลัพธ์ของตัวด าเนินการนี้จะแสดงค่าข้อมูลตามแนวตั้งของ    
รีเลชันต้นแบบ เราใช้สัญลักษณ์ π แทนการด าเนินการ Projection จากตัวอย่างข้อ 3.1.1.1 ต้องการ
เรียกดูข้อมูลเฉพาะแอตตริบิตว์  student_fname และ student_lname สามารถเขียนเป็น
สัญลักษณ์และแสดงผลลัพธ์ได้ดังนี้ 

 π student_fname, student_lname (student) 

 

 

 

 

 

 

รีเลชัน 

ชื่อแอตตริบิวต์ที่ต้องการ 
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        รีเลชันผลลัพธ์แสดงดังภาพที ่2.5 

 

รีเลชัน : student_human 

student_fname student_lname 

ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว 

วิรินญา เหล่าประเสริฐ 

สุรีมาศ จันนาวัน 

ดนัย เตียนพลกรัง 

ภาพที่ 2.5 ผลลัพธ์ของการด าเนินการ Projection 

   3.1.2 การด าเนินการแบบเซต (Set Operation) เป็นการด าเนินการกับรีเลชันตั้งแต่สอง
รีเลชันขึ้นไป โดยมีตัวด าเนินการดังนี้ 

        3.1.2.1 Union เป็นการด าเนินการที่รวมข้อมูลจากหลายรีเลชันเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้อง
ระบุเงื่อนไขใดๆ ในการรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน กล่าวคือเป็นการสร้างรีเลชันใหม่ที่บรรจุทัปเพิลทั้งหมด
ของรีเลชันที่ได้เชื่อมความสัมพันธ์กัน โดยจะน าจ านวนทัปเพิลทั้งหมดของรีเลชันเหล่านั้นมารวมกัน 
หากมีข้อมูลในทัปเพิลใดที่มีค่าซ้ ากันจะแสดงค่านั้นเพียงครั้งเดียว และจะต้องมีแอตตริบิวต์ที่
เหมือนกันและมีชนิดข้อมูลเดียวกันจึงจะน ามายูเนียนได้ เราใช้สัญลักษณ์ ∪ แทนการยูเนียน 
ตัวอย่างเช่น การน ารีเลชัน student_human กับ student_sci มายูเนียนกันดังภาพที่ 2.6a และ 
2.6b 

รีเลชัน : student_human 

student_id student_fname student_lname 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง 
รีเลชัน : student_sci 

student_id student_fname student_lname 

58040322110 สมชาย เจริญการค้า 
58040322101 วาสนา มีทรัพย์มาก 

57040322155 สุมาล ี สมวงษ ์

57040322130 สุภาพ สีด า 

ภาพที ่2.6a แสดงรีเลชันที่น ามายูเนียนกัน 

∪ 
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Student_human ∪ student_sci จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

 

student_id student_fname student_lname 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง 
58040322110 สมชาย เจริญการค้า 
58040322101 วาสนา มีทรัพย์มาก 

57040322155 สุมาล ี สมวงษ ์

57040322130 สุภาพ สีด า 

ภาพที่ 2.6b ผลลัพธ์ของการยูเนียน 

        3.1.2.2 Intersection เป็นการด าเนินการในการสร้างรีเลชันใหม่ที่เลือกเฉพาะทัปเพิล
ที่มีค่าข้อมูลเหมือนกันจากหลายรีเลชัน หรือน าเอาเฉพาะค่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ทุกๆ รีเลชันที่น ามา 
อินเทอร์เซกต์กัน ส่วนเงื่อนไขในการน ารีเลชันมาอินเทอร์เซกต์จะเหมือนกับการยูเนียน เราใช้
สัญลักษณ์ ∩ แทนการอินเทอร์เซกต์ เช่น การน ารีเลชัน student_human กับ student_sci มาอิน
เทอร์เซกต์จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที ่2.7a และ 2.7b 

รีเลชัน : student_human 

student_id student_fname student_lname 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง 
   

รีเลชัน : student_sci 

student_id student_fname student_lname 

58040322110 สมชาย เจริญการค้า 
58040322101 วาสนา มีทรัพย์มาก 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง 
57040322155 สุมาล ี สมวงษ ์

57040322130 สุภาพ สีด า 

ภาพที่ 2.7a การน ารีเลชันมา Intersection กัน 
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Student_human ∩ student_sci จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
 

student_id student_fname student_lname 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง 

ภาพที่ 2.7b ผลลัพธ์ของการด าเนินการ Intersection 

        จากภาพที่ 2.7b ทัปเพิลที่เป็นผลลัพธ์ของการอินเทอร์เซกต์จะต้องจัดเก็บอยู่ในทั้ง 
student_human และ student_sci 

        3.1.2.3 Difference เป็นการด าเนินการในการสร้างรีเลชันใหม่ที่เลือกเฉพาะทัปเพิลที่
มีอยู่ในรีเลชันหนึ่ง แต่ไม่มีอยู่ในอีกรีเลชันหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขในการท างานเหมือนการน ารีเลชันมา
ยูเนียนกัน เราใช้สัญลักษณ์ – แทน เช่น การน ารีเลชัน student_human กับ student_sci มา
ด าเนินการตามแบบของดิฟเฟอร์เร็นซ์ ดังภาพที ่2.8 
 

รีเลชัน : student_human 

student_id student_fname student_lname 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง 
รีเลชัน : student_sci 

student_id student_fname student_lname 

58040322110 สมชาย เจริญการค้า 
58040322101 วาสนา มีทรัพย์มาก 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน 

57040322155 สุมาล ี สมวงษ ์

57040322130 สุภาพ สีด า 

   Student_human − student_sci จะได้ผลลัพธ์ดังนี้แ 

รีเลชัน : student_human 

student_id student_fname student_lname 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง 

ภาพที่ 2.8 ผลลัพธ์ของการด าเนินการ Difference 
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        จากภาพที่ 2.8 ทัปเพิลที่เป็นผลลัพธ์จะเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในรีเลชัน student_human 

และต้องไม่มีในรีเลชัน student_sci 

        3.1.2.4 Cartesian Product การด าเนินการนี้จะสร้างรีเลชันใหม่ ที่ประกอบด้วยทุก
ทัปเพิลและทุกแอตตริบิวต์ของรีเลชันที่น ามารวมกัน ซึ่งเป็นรีเลชันที่มีขนาดใหญ่มาก โดยจะน า
จ านวนแอตตริบิวต์ของรีเลชันมารวมกัน และมีจ านวนทัปเพิลเท่ากับจ านวนของทัปเพิลของรีเลชันมา
คูณกัน เราใช้สัญลักษณ์ × แทน Cartesian Product เช่น การน ารีเลชัน student กับ advisor มา 
Cartesian Product ดังภาพที ่2.9a และ 2.9b  
 

รีเลชัน : student (4 ทัปเพิล)     

std_id std_fname std_lname  รีเลชัน : advisor (3 ทัปเพิล) 
2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว  adv_id adv_fname adv_lname 

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ  is001 นาวา วงษ์พรม 

2101 สุรีมาศ จันนาวัน  is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

2103 ดนัย เตียนพลกรัง  is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 
       

ภาพที่ 2.9a น ารีเลชัน student มา Cartesian Product กับ advisor 

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ student X advisor จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 2.9b 
 

รีเลชัน : student_advisor (4 x 3 = 12 ทัปเพิล)  

std_id std_fname std_lname adv_id adv_fname adv_lname  

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 นาวา วงษ์พรม  

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is002 วราภรณ ์ ขยายผล  

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา  

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 นาวา วงษ์พรม  

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is002 วราภรณ ์ ขยายผล  

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา  

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is001 นาวา วงษ์พรม  

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 วราภรณ ์ ขยายผล  

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา  

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is001 นาวา วงษ์พรม  

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is002 วราภรณ ์ ขยายผล  

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา  

ภาพที่ 2.9b ผลลัพธ์ของการด าเนินการ Cartesian Product 
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   3.1.3 การด าเนินการแบบจอยน์ (Join Operation) เป็นการรวมทัปเพิลที่เกี่ยวข้องกันจาก
สองรีเลชันเข้าด้วยกันเป็นทัปเพิลเดียวตามเงื่อนไขที่ก าหนด อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างรีเลชันที่เกิด
จากการจับคู่เฉพาะทัปเพิลที่ตรงกันของสองรีเลชัน เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการอาจไม่ได้อยู่ในรีเลชัน
เดียวอาจน ามาจากหลายๆ รีเลชันรวมกัน โดยทั่วไปเราเรียกการรวมข้อมูลของรีเลชันเข้าด้วยกันแบบ
ทั่วไปว่า เทตา จอยน์ (Theta Join) ใช้สัญลักษณ์ ⨝ แทน และมีการระบุเงื่อนไขในการรวมข้อมูลที่
สามารถเลือกใช้เครื่องหมายการเปรียบเทียบค่าข้อมูลดังนี้ =  ≠  <  ≤  >  ≥  โดยรีเลชันใหม่
ที่ได้จากการรวมข้อมูลจะมีจ านวนแอตตริบิวต์ทั้งหมดเท่ากับจ านวนแอตตริบิวต์จากทั้งสองรีเลชัน ตัว
ด าเนินการในการรวมหรือเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันแบ่งเป็น  3 ประเภทดังนี้ 

        3.1.3.1 Equi Join เป็นการรวมข้อมูลแบบที่มีการระบุเงื่อนไขที่ใช้เครื่องหมาย = 
(เท่ากับ) เช่น การรวมข้อมูลจากรีเลชัน student กับ advisor โดยมีเงื่อนไขว่า แอตตริบิวต์ adv_id 

จากรีเลชัน student มีค่าเท่ากับ แอตตริบิวต์ adv_id จากรีเลชัน advisor สามารถเขียนสัญลักษณ์
ได้ดังนี้ 

   Student ⨝adv_id=advi_id advisor 

 

รายละเอียดดังภาพที ่2.10 

รีเลชัน : student     

std_id std_fname std_lname adv_id  รีเลชัน : advisor  

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001  adv_id adv_fname adv_lname 

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 
 

is001 นาวา วงษ์พรม 

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 
 

is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is003  is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 

    

ผลลัพธ์ที่ได้คือ  

 

std_id std_fname std_lname adv_id adv_id adv_fname adv_lname 

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 is001 นาวา วงษ์พรม 

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 is001 นาวา วงษ์พรม 

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is003 is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 

 

ภาพที่ 2.10 ผลลัพธ์ของการด าเนินการ Equi Join 



33 

       จากภาพที ่2.10 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรีเลชันใหม่ที่คัดลอกเฉพาะทัปเพิลที่มีค่าของ
เงื่อนไขในการรวมข้อมูลที่ตรงกันระหว่างรีเลชันเท่านั้น และแสดงทั้ง 2 แอตตริบิวต์ (adv_id) ที่ใช้
เป็นเงื่อนไขในการรวมข้อมูล 

        3.1.3.2 Natural Join เป็นการด าเนินการที่เหมือนกับ Equi Join แต่รีเลชันที่เป็น
ผลลัพธ์ของ Natural Join จะแสดงแอตตริบิวต์ที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการรวมข้อมูลเพียงแอตตริบิวต์
เดียว จากตัวอย่างการด าเนินการตามข้อ 3.1.3.1 ดังภาพที่ 2.10 รีเลชันผลลัพธ์จากการรวมข้อมูล
แบบ Natural Join จะได้ดังภาพที ่2.11 

 

std_id std_fname std_lname adv_id adv_fname adv_lname 

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 นาวา วงษ์พรม 

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 นาวา วงษ์พรม 

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 

ภาพที่ 2.11 ผลลัพธ์ของการด าเนินการ Natural Join 

        ผลลัพธ์ที่ได้จากรวมรีเลชันตามภาพที ่2.11 จะแสดงแอตตริบิวต์ที่เป็นเงื่อนไข
เพียงครั้งเดียวนั้นคือ แอตตริบิวต์ adv_id 

        3.1.3.3 Outer Join เป็นการด าเนินการที่เหมือนกับ Equi Join เช่นเดียวกับ Natural 

Join นั้นคือรีเลชันที่เป็นผลลัพธ์จะแสดงทัปเพิลที่มีค่าของเงื่อนไขในการรวมข้อมูลที่ตรงกันระหว่าง
สองรีเลชัน และยังรวมถึงทัปเพิลที่ไม่สามารถจับคู่ได้ตรงกับเงื่อนไขในการรวมข้อมูล โดยการ
ด าเนินการแบบ Outer Join สามารถก าหนดรีเลชันที่เป็นผลลัพธ์ให้เก็บทุกๆ ทัปเพิลในรีเลชันที่อยู่
ด้านซ้ายมือ (Left Outer Join) หรือรีเลชันที่อยู่ด้านขวามือไว้เป็นผลลัพธ์ได้ (Right Outer Join) 
สุดท้ายยังสามารถก าหนดให้เก็บทุกๆ ทัปเพิลทั้งสองรีเลชันที่ไม่สามารถจับคู่ได้ตรงตามเงื่อนไขที่
ก าหนด (Full Outer Join) โดยจะบรรจุค่านัล (null) ลงไปในแอตตริบิวต์ที่ไม่สามารถจับคู่ได้ ดังภาพ
ที ่2.12  แสดงการรวมข้อมูลระหว่างรีเลชัน student (ซ้ายมือ) กับ advisor (ขวามือ) 

รีเลชัน : student     

std_id std_fname std_lname adv_id  รีเลชัน : advisor  

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001  adv_id adv_fname adv_lname 

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001  is001 นาวา วงษ์พรม 

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is002  is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is004  is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 

จะได้ 
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std_id std_fname std_lname adv_id adv_fname adv_lname 

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 นาวา วงษ์พรม 

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 นาวา วงษ์พรม 

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is004 Null Null 

ก) ผลการด าเนินการแบบ Left Outer Join ทุกทัปเพิลของรีเลชัน student (ด้านซ้ายมือ) เก็บไว้ 

std_id std_fname std_lname adv_id adv_fname adv_lname 

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 นาวา วงษ์พรม 

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 นาวา วงษ์พรม 

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

Null Null Null is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 

ข) ผลการด าเนินการแบบ Right Outer Join ทุกทัปเพิลของรีเลชัน advisor (ด้านขวามือ) เก็บไว้ 

std_id std_fname std_lname adv_id adv_fname adv_lname 

2105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 นาวา วงษ์พรม 

2106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 นาวา วงษ์พรม 

2101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

2103 ดนัย เตียนพลกรัง is004 Null Null 

Null Null Null is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 

ค) ผลการด าเนินการแบบ Full Outer Join 

ภาพที่ 2.12 ผลลัพธ์ของการด าเนินการ Outer Join 

    

3.1.4 การด าเนินการหาร (Division Operation) เป็นการสร้างรีเลชันใหม่จาก 2 รีเลชันที่
น ามาหารกัน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการหาร 2 รีเลชันจะได้แอตตริบิวต์ที่มีอยู่ในรีเลชันที่เป็นตัวตั้ง และ
เป็นแอตตริบิวต์ที่ไม่ปรากฏในรีเลชันที่เป็นตัวหาร ผลลัพธ์ทัปเพิลจะต้องเปรียบเทียบค่าข้อมูลใน
แอตตริบิวต์อ่ืน (ที่อยู่ในรีเลชันตัวตั้ง คือแอตตริบิวต์ std_id แต่ไม่อยู่ในรีเลชันที่เป็นตัวหาร) ที่มีค่า
ตรงกันของทั้ง 2 รีเลชัน และน าไปใส่ในรีเลชันใหม ่
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รีเลชัน R       

std_id adv_id      

2105 is001      

2106 is001      

2101 is002  รีเลชัน S   รีเลชัน R ÷ S 

2103 is003  adv_id   std_id 

2110 is001 หาร is001   2110 

2106 is001  is002    

2110 is002      

2103 is003      

ภาพที่ 2.13 ผลลัพธ์ของการด าเนินการหาร  

 จากภาพที่ 2.13 รีเลชันผลลัพธ์จะแสดงเฉพาะแอตตริบิวต์ std_id เพราะไม่มีในรีเลชันที่
น ามาหารคือ S จากนั้นพิจารณาหาทัปเพิลของรีเลชันหลัก R โดยเลือกทัปเพิลที่ค่าในแอตตริบิวต์ 
adv_id มีค่าตรงกัน นั้นคือทั้ง is001 และ is002 มีค่าแอตตริบิวต์ std_id ที่ตรงกันคือ 2110 

 3.2 แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ เป็นภาษาที่ถูกพัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นภาษา SQL ซึ่งมี
ความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ เช่น ค าสั่งในการเรียกดูข้อมูล
จากรีเลชัน student สามารถเขียนเป็นภาษา SQL ได้ดังนี้ 
 

  SELECT * 
  FROM student 

  ซึ่งรายละเอียดของภาษา SQL สามารถศึกษาได้ในบทที่ 4 

 

ฐานข้อมูลเชิงวัตถ ุ(Object Oriented Database) 

เนื่องจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีขีดจ ากัดหลายประการเช่น การระบุความสัมพันธ์ของข้อมูล
ระหว่างเอนทิตี้ที่ไม่ชัดเจน การเก็บข้อมูลไม่สามารถสื่อถึงสิ่งที่มีอยู่จริง (Connolly & Begg, 2015: 
297) การยอมให้มีตารางอยู่ในคอลัมน์ การท าให้รีเลชันอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานจะท าให้มีการแตก
เป็นรีเลชันย่อยจ านานมาก เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลจ าเป็นต้องเชื่อมโยงรีเลชันที่มีจ านวนมากไปด้วย 
ท าให้เสียเวลาในการเข้าถึงข้อมูลและลดประสิทธิภาพการท างานของระบบฐานข้อมูล (สุจิตรา อดุลย์
เกษม, 2553: 254) ถ้าโครงสร้างข้อมูลซับซ้อนจะไม่เหมาะกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น ไม่รองรับ
ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และไม่มีโครงสร้าง เป็นต้น ในช่วงกลางปีคริสต์ศักราช 1980 การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุได้รับความนิยมในการใช้งาน จึงท าให้มีความต้องการในการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุมากขึ้น 
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(ปัณวิชย์ เหมาะประสิทธิ์ และสุปราณี วงษ์แสงจันทร์, 2012: 18-24; สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 
256-267; พงศ์กร จันทราช, 2554: 53-61; Tariq Aziz Rao, Ehsan ul Haq & Dost Muhammad 
Khan, 2016: 42-45)  รายละเอียดเบื้องต้นของฐานข้อมูลเชิงวัตถุมีดังนี้ 

1. แนวคิด  

   ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุมีแนวคิดมาจากการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่สามารถจัดการ
ฐานข้อมูลของระบบงานประยุกต์ที่ข้อมูลมีความซับซ้อนและปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เกินขีด
ความสามารถของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นมีพ้ืนฐานมาจากลักษณะ
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยวัตถุต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน การติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างวัตถุจะอาศัยกลไกในการรับและส่งข้อมูล (Message) ระหว่างกัน ฐานข้อมูลเชิงวัตถุมีการ
จัดเก็บทั้งข้อมูลและชุดค าสั่งที่เป็นความสามารถหรือพฤติกรรมบางอย่างที่สามารถกระท าได้รวมไว้
ด้วยกันเรียกว่า วัตถุ (object)  โดยแต่ละวัตถุจะมีคุณลักษณะที่เรียกว่าแอตตริบิวต์ (Attribute) และ
มีเมธอด (Method) หรือพฤติกรรมที่วัตถุสามารถท าได้ ส่วนการด าเนินการใดๆ หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างวัตถุจะกระท าผ่านเมธอดเสมอ  

 

 
 

ภาพที่ 2.14 การจัดเก็บข้อมูลแบบเชิงวัตถุ 
ที่มา (พงศ์กร จันทราช,  2554: 59) 

    จากรูปภาพแสดงการจัดเก็บข้อมูลเชิงวัตถุ ที่มีรายละเอียดของพนักงาน 1 คนมาเก็บรวม
ไว้กับชุดค าสั่งหรือเมธอด ซึ่งพนักงานแต่ละคนอาจจะมีชุดค าสั่งที่แตกต่างกัน ส าหรับรายละเอียดของ
พนักงานเรียกว่า แอตตริบิวต์ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเพศ เป็นต้น 
 
 
 
 

แอตตริบิวต ์

เมธอด 
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2. การเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
   ความแตกต่างของแบบจ าลองฐานข้อมูลทั้งสองประเภทได้แสดงไว้ในตาราง 2.1 ดังนี้ 

ตารางที ่2.1 เปรียบเทียบแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Sabau, 2007: 83-
84; Connolly & Begg, 2015: 978-980) 

แบบจ าลองฐานข้อมูล ความแตกต่าง 
เชิงสัมพันธ์ เชิงวัตถุ 

เอนทิตี้ (entity) หรือ
ตาราง 

วัตถุ (Object) นอกจากข้อมูลแล้ววัตถุจะเก็บ
พฤติกรรมหรือความสามารถ 
(behavior) บางอย่างที่สามารถท าได้
เพ่ิมเข้ามา 

แอตตริบิวต์ แอตตริบิวต์ ไม่มีความแตกต่าง 
ความสัมพันธ์ 
(Relationship) 

Association ความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลเชิงวัตถุจะ
ประกอบด้วยค่าข้อมูลและพฤติกรรม 

Primary Key Object identifier : 
OID 

- 

Database schema 
(โครงร่างฐานข้อมูล) 

ล าดับชั้นคลาส (Class 
hierarchy) 

ล าดับชั้นคลาสจะรวมถึงการสืบทอด
คุณลักษณะของวัตถุ ส่วนโครงร่าง
ฐานข้อมูลนั้นนับรวมคีย์ภายนอกท่ี
เชื่อมโยงระหว่างตาราง 

ไม่มี ข่าวสาร 
(Message/Interface) 

- 

ไม่มี การสืบทอดคุณสมบัติ 
(Inheritance) 

- 

ไม่มี การห่อหุ้ม 
(Encapsulation) 

- 

ไม่มี การมีได้หลายรูปแบบ 
(Polymorphism) 

- 

 

      ส่วนรายละเอียดของข้อดี และข้อจ ากัดของฐานข้อมูลเชิงวัตถุมีดังนี้ 
  ข้อดี 

1. ข้อมูลที่มีความซับซ้อน กล่าวคือไม่มีเอกลักษณ์ ไม่สามารถแยกแยะได้โดย
ธรรมชาติ  และมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแบบหลายต่อหลาย (many to many) ที่มีอยู่เป็น
จ านวนมากนั้นการจัดการแบบจ าลองและข้อมูลสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องยุ่งยากในการพัฒนา
โปรแกรมมาจัดการโดยเฉพาะ 
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2. มีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ การสืบทอด (Inheritance)  จะช่วยลดการเก็บข้อมูลที่
มีความซ้ าซ้อนท าให้ฐานข้อมูลคงสภาพ (Database Integrity) และยังช่วยลดความขัดแย้งของข้อมูล 
(Data Inconsistency) ที่อาจเกิดข้ึนได ้ 

3. มีความอิสระทั้งด้านข้อมูลและโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ง่ายในการขยายฐานข้อมูล 
การปรับปรุงหรือเข้าถึงข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น 

ข้อจ ากัด 

1. ยังขาดภาษาในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ซ่ึงต่างจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ที่มีภาษา SQL ในการจัดการหรือสืบค้นข้อมูลภายในฐานข้อมูล ถึงแม้จะมีภาษาจัดการฐานข้อมูลเชิง
วัตถุ  (Object Query Language : OQL) โดยกลุ่มบริหารจัดการข้อมูลเชิงวัตถุ  (Object Data 
Management Group : ODMG) เป็นผู้ก ากับดูแล แต่ยังไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานเท่าที่ควร 

2. การบริหารจัดการข้อมูลจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มี
แนวคิดจากการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและไม่ได้พัฒนาขึ้นมาจากหลักการทางคณิตศาสตร์  ผู้ดูแล
จ าเป็นจะต้องมีพ้ืนฐานด้านการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากพอ จึงจะสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูล
ประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิดภาพ 

3. เหมาะสมกับบางระบบงานเท่านั้น เช่น งานด้านวิศวกรรม และการวิจัย เป็นต้น 
ส่วนงานด้านสารสนเทศที่ประมวลผลข้อมูลทั่วๆ ไปยังเหมาะกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มากกว่า อีกทั้ง
ยังมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ (Object Relational Database System) ที่รองรับ
คุณลักษณะเด่นของฐานข้อมูลเชิงวัตถุและเชิงสัมพันธ์ จึงท าให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกในการใช้งาน
ฐานข้อมูลที่หลากหลายและเหมาะสมมากขึ้น 

ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ (Non-Relational Database) 

 เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณข้อมูลข่าวสารเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถของ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องเลือกรูปแบบ
ฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับงาน ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์จึงเป็นอีกฐานข้อมูลประหนึ่งที่เหมาะกับระบบ
สารสนเทศขนาดใหญ่ มีจ านวนการเข้าใช้งานปริมาณมาก และต้องการเวลาในการประมวลผลข้อมูล
ที่รวดเร็ว (ผุสดี บุญรอด และประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ , 2558: 255-264; Tauro, Aravindh S & 

Shreeharsha A.B, 2012: 1-4; Jomeiri, Shamsi & Kazemi, 2015: 118-124; Loshin, 2013: 83-

90) 

 1. ความหมายของฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์  

    ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์มีลักษณะข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มี
โครงสร้าง (Not Only SQL:NoSQL) ในการจัดการข้อมูล โดยเน้นการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว 
ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) ซึ่งอาจไม่รองรับ
คุณสมบัติ ACID นั้นคือ ความเป็นหนึ่งเดียว (Atomicity) ความสอดคล้อง (Consistency) ความเป็น
อิสระ (Isolation) และความคงทน (Durability) ที่เป็นคุณสมบัติหลักของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
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 2. ประเภทของฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์  

   ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการจัดเก็บข้อมูลที่
แตกต่างกันดังนี้ 
    2.1 ฐานข้อมูลแบบคีย์อ้างอิง (Key Value Store Database) เป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
ง่าย โดยมีลักษณะการเก็บข้อมูลเฉพาะคีย์ (key) และค่าผลลัพธ์ (values) ส าหรับการอ้างถึงข้อมูล
สามารถอ้างโดยผ่านคีย์ (key) ที่มีลักษณะเฉพาะไม่ซ้ ากับข้อมูลตัวอ่ืนๆ ตัวอย่างฐานข้อมูลประเภทนี้
เช่น BeerkeleyDB, Tokyo Tyrant และ Voldemart เป็นต้น 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.15 ตะกร้าสินค้าเป็นตัวอย่างของ Key Value Stores 

    จากภาพที่ 2.15 แต่ละตะกร้าสินค้าจะมีรายการสินค้าที่ไม่เหมือนกัน การเข้าถึงข้อมูลต้อง
ผ่านคีย์เท่านั้น มีการจัดเก็บข้อมูลทีส่ามารถกระท าได้อย่างรวดเร็ว 

    2.2 ฐานข้อมูลแบบคอลัมน์ (Column Oriented Database) หรือฐานข้อมูลตารางขนาด
ใหญ่ (BigTable) รองรับข้อมูลขนาดใหญ่และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ฐานข้อมูลชนิดนี้เก็บข้อมูล
กระจายตามเครื่องแม่ข่าย (server) เป็นตารางขนาดใหญ่ที่กูเกิล (Google) พัฒนาขึ้นมาใช้กับระบบ 
เช่น Google Earth, Google Analytics และ Google Docs เป็นต้น โดยเก็บข้อมูล 3 มิติ คือ แถว 
คอลัมน์ และเวลา เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะบางช่วงเวลา 
    2.3 ฐานข้อมูลแบบเอกสาร (Document Oriented Database) เป็นฐานข้อมูลที่เก็บ
เอกสารในรูปแบบไม่มีโครงสร้างคล้ายอาร์เรย์แบบหลายมิติทั้งลึกและกว้าง ซึ่งจะเน้นการจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพในการค้นคืนข้อมูล ตัวอย่างฐานข้อมูลเช่น Mongo DB และ 
Couch DB เป็นต้น 

    2.4 ฐานข้อมูลแบบกราฟิก (Graph Database) เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลตามแนวคิด
ทฤษฎีกราฟิกในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละโหนด (node) ซึ่งเป็นตัวแทนของข้อมูลหรือ
เอนทิต้ิ เช่น บุคคล สถานที่ วัตถุหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น โดยมีเส้นทาง (edges) เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ รวมทั้งยังมีทิศทางและคุณสมบัติต่างๆ อยู่ด้วย ฐานข้อมูลมีความ

1 2 3 4 

Key Value 
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คล่องตัวและรวดเร็วในการพัฒนา รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และการขยายเครื่องแม่ข่าย ตัวอย่าง
ฐานข้อมูล เช่น AllegroGraph, IBM Graph, Neo4j และ Titan เป็นต้น  
 

 

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่างฐานข้อมูลแบบกราฟิก  
ที่มา  (CallidusCloud, 2011: 1) 

 จากตัวอย่างเครื่องมือที่มีในปัจจุบันสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์เพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งต้องใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้างเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของฐานข้อมูลประเภทนี้ 
รูปแบบค าสั่งในการจัดการข้อมูลที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับประเภทและผู้ผลิตฐานข้อมูล เน้นการท างานที่
รวดเร็ว โดยไม่มีการเชื่องโยงระหว่างข้อมูล ที่ส าคัญการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจะง่ายกว่าฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ และเป็นที่น่าสนใจส าหรับองค์กรทางธุรกิจในปัจจุบันเนื่องจากมีต้นทุนต่ าในการพัฒนา และ
น ามาใช้จัดการข้อมูลปริมาณมาก (ประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ, 2556: 1) องค์กรใหญ่ๆ เช่น Google, 

Twitter และ Facebook เป็นต้น มีการน าฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์มาใช้งานกับระบบเพ่ือรองรับปริมาณ
ของข้อมูลที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต 

สรุป 

 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะเก็บข้อมูลไว้ในตารางมีรายละเอียดที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ 1) โครงสร้าง
ของฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย รีเลชันที่ใช้เก็บข้อมูลมีลักษณะเป็นตาราง 2 มิติ  แอตตริบิวต์หรือ
คุณสมบัติของรีเลชัน คีย์สามารถแบ่งออกได้เป็น คีย์คู่แข่ง คีย์หลัก คีย์รอง และคีย์นอก 2) กฎ
เกี่ยวกับการรักษาความถูกต้องของข้อมูลสามารถแบ่งเป็นกฎเกี่ยวกับการรักษาความถูกต้องของ
เอนทิตี้ (Entity Integrity Rule) และกฎที่ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้  
(Referential Integrity Rule) และ 3) วิธีการจัดการกับข้อมูล ซึ่งจะมีภาษาเฉพาะในการจัดการ
ข้อมูลอยู่ 2 ภาษาคือ ภาษาแรกคือพีชคณิตสัมพันธ์ที่ถูกใช้งานโดยระบบจัดการฐานข้อมูล มีการ
ด าเนินการอยู่ 4 กลุ่มคือ การด าเนินการแบบยูนารี การด าเนินการแบบเซต การด าเนินการแบบจอยน์ 
และการด าเนินการหาร  ภาษาท่ีสองคือแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์หรือภาษา SQL เป็นภาษาท่ีถูกใช้งานโดย
ผู้ใช้ ซึ่งทั้งมีลักษณะการใช้งานที่ง่าย 
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 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุจะมองทุกสิ่งที่สนใจในระบบที่จะพัฒนาฐานข้อมูลเป็นวัตถุ (object) ซึ่ง
วัตถุจะเก็บข้อมูลหรือแอตตริบิวต์ (Attribute) และชุดค าสั่งหรือเมธอด (Method) ที่ท างานกับข้อมูล
รวมไว้ด้วยกัน เป็นฐานข้อมูลที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลประเภทที่มีความซับซ้อนสูง การใช้งาน
สามารถกระท าผ่านโปรแกรมที่เขียนตามหลักของเชิงวัตถุ แต่ยังขาดภาษาสืบค้นข้อมูลที่เป็น
มาตรฐาน และมีความยุ่งยากและซับซ้อนในการใช้งาน ฐานข้อมูลประเภทนี้ถูกน ามาใช้ในระบบงานที่
มีข้อมูลซับซ้อนและต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น ข้อมูลภาพ 3 มิติ แอนิเมชัน และข้อมูลเสียง เป็น
ต้น ซึ่งไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยตรงต้องใช้โปรแกรมเสริมในการจัดการข้อมูลเหล่านั้น 

 ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์จัดเก็บข้อมูลที่มีลักษณะไม่สัมพันธ์กัน ใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มี
โครงสร้าง (NoSQL) เน้นการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ทั้งนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับข้อมูลปริมาณมาก (Big 

Data) ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์แบ่งออกได้ 4 ประเภทคือ ฐานข้อมูลแบบคีย์อ้างอิง ฐานข้อมูลแบบ
คอลัมน์ ฐานข้อมูลแบบเอกสาร และฐานข้อมูลแบบกราฟ 

 

 
 



บทท่ี 3 

การออกแบบฐานข้อมลู 

เพ่ือให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้งานตามความต้องการของ
ผู้ใช้ ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดถึงขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูลซึ่งใน
บทนี้ได้กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการส ารวจ
และวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual 

Database Design) ที่น าเสนอผลการออกแบบฐานข้อมูลเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(Entity Relationship Diagram หรือ E-R Diagram) ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ 
และสุดท้ายขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ 

ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
 การออกแบบฐานข้อมูลเป็นการวางแผนว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างที่จ าเป็นต้องใช้ในฐานข้อมูล 
โดยพิจารณาตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ซึ่งจะน าเสนอในรูปของแบบจ าลองข้อมูลที่ช่วยให้
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้งหมด จากนั้นท าการปรับปรุงแบบจ าลองข้อมูลให้ความ
เหมาะสม ก่อนน าไปใช้ก าหนดโครงสร้างทางกายภาพของฐานข้อมูลต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
(พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2552 : 104-105; มณีโชติ สมานไทย, 2546: 59-64; 

บุญสืบ โพธิ์ศรี, สุระชัย พิมพ์สาลี และไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล, 2546: 32-34) 

1. การส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน (Requirements Analysis) เป็นการ
ส ารวจหรือวิเคราะห์หาว่าผู้ใช้ต้องการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างลงในฐานข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน
ขั้นตอนถัดไป 

2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Design) เป็นขั้นตอนการศึกษา
คุณสมบัติและก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งาน นั้นคือออกแบบเป็น
โครงสร้างของฐานข้อมูลที่คิดไว้ จากนั้นถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล (E-R Diagram) หรือแผนภาพอี-อาร์ ทีง่่ายในการท าความเข้าใจ 

3. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ (Logical Design) เป็นการน าความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่แสดงด้วยแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลมาแปลงเป็นรีเลชันหรือตารางตาม
แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่รีเลชันที่ได้ยังไม่เหมาะส าหรับจัดเก็บข้อมูลจริง เนื่องจากอาจจะ
เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้ ดังนั้นจะต้องปรับโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน 
(Normalization) ซึ่งจะท าให้ได้รีเลชันจ านวนมากขึ้นกว่าเดิม แต่สามารถก าจัดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล ส่งผลให้สามารถน าไปสร้างตารางในฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลได้จริงต่อไป  
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4. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ (Physical Design) เป็นการสร้างรีเลชันหรือ
ตารางในฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูล โดยด าเนินการผ่านซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล เช่น 
Oracle, MySQL และ SQL Server เป็นต้น รวมทั้งเป็นการสร้างโครงสร้างการจัดเก็บต่าง ๆ ใน
ฮาร์ดดิสก์ การสร้างดัชนีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกดูข้อมูล การก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในการ
เข้าใช้งานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้แต่ละคนจะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมหรือ
หน้าที่ของผู้ใช้แต่ละคน เช่น สิทธิในการเรียกดู การเพ่ิม การแก้ไข และการลบข้อมูล เป็นต้น 

การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด 

 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดจะระบุความต้องการข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้
ภายในระบบที่จะพัฒนาฐานข้อมูล ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องน าความต้องการเหล่านั้นมาสร้างเป็น
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ซึ่งแผนภาพนี้จะน าเสนอ
รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บของระบบในรูปแบบกราฟิกที่ท าความเข้าใจได้ไม่ยากนัก 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ใช้งานข้อมูลกับผู้ออกแบบฐานข้อมูล ส าหรับหัวข้อนี้จะ
น าเสนอรายละเอียดของแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เพ่ือให้ผู้ออกแบบน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการออกแบบฐานข้อมูลต่อไป (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 95-123; โอภาส เอ่ืยมสิริวงศ์, 2551: 

156-188; วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2556: 245-267) 

1. ความหมายของแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

    แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือแผนภาพอีอาร์ (Entity Relationship Diagram  

หรือ E-R Diagram) ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1976 โดย ปีเตอร์ เชน (Peter Chen) ซึ่งเป็นแผนภาพที่
น ามาใช้ในการน าเสนอรายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูล ที่น าเสนอในรูปแบบแผนภาพที่ช่วยให้ง่ายในการท าความเข้าใจ และใช้ในการสื่อสารกับ
บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฐานข้อมูล เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบฐานข้อมูล 
และนักเขียนโปรแกรม เป็นต้น ซึ่งท าให้ฐานข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

 2. ส่วนประกอบของแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

    ในการสร้างแผนภาพอีอาร์มีส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วนคือ เอนทิตี้ (Entity) แอตตริบิวต์ 
(Attribute) และความสัมพันธ์  (Relationship) ซึ่ งส่วนประกอบเหล่านี้ จะใช้สัญลักษณ์แทน
ความหมายตามรูปแบบดั้งเดิมของ Peter Chen Model ทีป่ัจจุบันยังนิยมใช้งานอยู่ จึงจ าเป็นจะต้อง
ท าความเข้าใจในส่วนประกอบของการสร้างแผนภาพอีอาร์ดังนี้  

     2.1 เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่เราสนใจจะจัดเก็บรายละเอียดของวัตถุนั้นไว้
ในฐานข้อมูล วัตถุนั้นอาจจะเป็นบุคคล สัตว์ สิ่งของหรือวัตถุ เหตุการณ์ และสถานที่ เป็นต้น ซึ่ง
เอนทิตี้ที่เราสนใจอาจสามารถจับต้องได้ หรือเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้  ตัวอย่างเช่น กรณีอยู่ใน
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สถาบันการศึกษามีตัวอย่างเอนทิตี้ดังนี้ อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา คณะ รายวิชา การลงทะเบียน
เรียน หนังสือ สมาชิกห้องสมุด ส่วนในบริษัทห้างร้านเช่น พนักงาน/ลูกจ้าง สินค้า การซื้อขายสินค้า  
และลูกค้า เป็นต้น ส าหรับการตั้งชื่อให้กับเอนทิตี้จะใช้ค านาม ส่วนสัญลักษณ์ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แทนเอนทิตี้ สามารถแบ่งเอนทิตี้ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

2.1.1 เอนทิตี้ปกติ (Regular Entity หรือ Strong Entity) คือเอนทิตี้ที่เราสนใจ
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งเอนทิตี้นี้เกิดได้ขึ้นเอง และการเกิดจะเป็นอิสระหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอนทิตี้
อ่ืน ตัวอย่างดังแสดงดังภาพที ่3.1 

 

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างของเอนทิตี้ปกติ (Regular Entity) ประกอบด้วยเอนทิตี้อาจารย์ และนักศึกษา 

2.1.2 เอนทิตี้อ่อนแอ (Weak Entity) คือ เอนทิตี้ที่การเกิดหรือการคงอยู่จะขึ้นอยู่
กับเอนทิตี้อ่ืนที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง และถ้าเอนทิตี้ที่สัมพันธ์อยู่นั้นถูกลบไปจะ
ท าให้เอนทิตี้ประเภทนี้ถูกลบไปด้วย เช่น เอนทิตี้การยืมหนังสือในห้องสมุด ซึ่งเอนทิตี้นี้จะเกิดจาก
เอนทิตี้หนังสือกับเอนทิตี้สมาชิกห้องสมุด เป็นต้น สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองรูป
ซ้อนกันดังภาพที ่3.2 เอนทิตี้การยืมหนังสือท่ีการเกิดจะข้ึนอยู่กับเอนทิตี้หนังสือกับสมาชิกห้องสมุด 

 

 

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างของเอนทิตี้อ่อนแอ (Weak Entity) คือเอนทิตี้การยืมหนังสือ 

    2.2 แอตตริบิวต์ (Attribute) หมายถึง คุณสมบัติต่างๆ ของเอนทิตี้ หรือรายละเอียดของ
เอนทิตี้ที่เราต้องการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เช่น เอนทิตี้นักศึกษา มีคุณสมบัติหรือแอตตริบิวต์ต่างๆ ที่
ต้องการจัดเก็บในฐานข้อมูลดังนี้ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ และที่
อยู่ เป็นต้น ส าหรับการตั้งชื่อให้กับแอตตริบิวต์จะใช้ค านาม ใช้วงรีแทนสัญลักษณ์ของแอตตริบิวต์ดัง
ภาพที ่3.3  

 

 

 

ภาพที่ 3.3 การใช้สัญลักษณ์แทนแอตตริบิวต์รหัสนักศึกษา ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล 

อาจารย์ นักศึกษา 

การยืมหนังสือ  

นักศึกษา 

รหัสนักศึกษา 

ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ 

นามสกุล 
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จากภาพที่ 3.3 แอตตริบิวต์รหัสนักศึกษาจะขีดเส้นใต้ กล่าวคือแอนทิตี้นักศึกษามีแอตตริ
บิวต์รหัสนักศึกษาเป็นคีย์หลัก (Primary Key) แอตตริบิวต์สามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภทดังนี้ 

  2.2 .1 ซิมเ พิลแอตตริบิ วต์  (Simple Attribute หรือ Atomic Attribute) คือ     
แอตตริบิวต์ที่ค่าข้อมูลไม่สามารถแบ่งเป็นแอตตริบิวต์ย่อยลงไปได้อีก กล่าวคือถ้าแบ่งย่อยแล้วไม่
สามารถสื่อหรือมีความหมายได้ เช่น แอตตริบิวต์เพศ เงินเดือน และราคาขาย เป็นต้น 

  2.2.2 คอมโพสิตแอตตริบิวต์ (Composite Attribute) คือแอตตริบิวต์ที่ค่าข้อมูล
สามารถแบ่งเป็นแอตตริบิวต์ย่อยแยกเก็บข้อมูลนั้นได้ เช่น แอตตริบิวต์ที่อยู่ ซึ่งภายในประกอบด้วย
บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็นแอตตริบิวต์ย่อยได้และ
สามารถยังคงสื่อความหมายได้ เป็นต้น  
  2.2.3 มัลติแวลูแอตตริบิวต์ (Multi Valued Attribute) คือแอตตริบิวต์ที่ค่าข้อมูล
เป็นหลายค่าข้อมูล เช่น แอตตริบิวต์วุฒิการศึกษาของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาสามารถมีได้หลาย
ค่าข้อมูล เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลประเภทนี้ ใน
ฐานข้อมูลจะต้องปรับให้เป็นซิมเพิลแอตตริบิวต์ก่อน โดยสามารถสร้างเป็นเอนทิตี้ใหม่แยกเก็บ
ต่างหาก สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนจะเป็นวงรีสองรูปซ้อนกัน ดังภาพที่ 3.4 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 แอตตริบิวต์มัลติแวลู วุฒิการศึกษา 

  2.2.4 ซิงเกิลแวลูแอตตริบวิต์ (Single Valued Attribute) คือแอตตริบิวต์ที่มีค่า
ข้อมูลได้เพียงค่าเดียว เช่น นักศึกษามีค่าข้อมูลของแอตตริบิวต์รหัสนักศึกษาเพียงค่าเดียว  มีค่าวัน
เดือนปีเกิดค่าเดียว และมีค่าของเพศได้ค่าเดียว เป็นต้น แต่มีบางกรณีที่ค่าข้อมูลที่จัดเก็บในซิลเกิล
แวลูแอตตริบิวต์อาจเป็นแอตตริบิวต์ที่สามารถแบ่งย่อยได้ เช่น ค่าข้อมูลของแอตตริบิวต์รหัสวิชา 
st50305 ซึ่ง รหัส 2 ตัวแรกหมายถึงสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยเป็นค่าข้อมูลเดียวก็จริงแต่สามารถ
แบ่งเป็นแอตตริบิวต์ย่อยได้แต่ไม่นิยมน าไปใช้จริง เนื่องจากมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการข้อมูล 
เป็นต้น 

  2.2.5 ดิไรฟ์แอตตริบิวต์ (Derived Attribute) คือแอตตริบิวต์ที่ค่าข้อมูลได้จากการ
ค านวณจากแอตตริบิวต์อ่ืนที่มีอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องจัดเก็บแอตตริบิวต์ประเภทนี้ไว้ในฐานข้อมูล 
ซึ่งค่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นปัจจุบัน เช่น แอตตริบิวต์อายุ ซึ่งสามารถค านวณได้จาก
แอตตริบิวต์วันเดือนปีเกิด เป็นต้น สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนจะเป็นวงรีเส้นขอบประ ดังภาพที ่3.5 

 

 

รหัสอาจารย ์
ชื่อ 

นามสกุล 

วุฒิการศึกษา  อาจารย์ 
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ภาพที่ 3.5 ดิไรฟ์แอตตริบิวต์ อายุ 
ดังนั้นแอตตริบิวต์ของแต่ละตารางในฐานข้อมูลจะต้องเป็นซิมเพิลแอตตริบิวต์ เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูล รวมทั้งความยืดหยุ่นในการน าข้อมูลแต่ละแอตตริบิวต์
ไปใช้ในการออกรายงานตามความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ทุกเอนทิตี้ในแผนภาพ
อีอาร์จะต้องมีการเลือกหรือก าหนดแอตตริบิวต์คีย์หลักเสมอ 

    2.3 ความสัมพันธ์ (Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ หรือเป็นการ
อธิบายว่าแต่ละเอนทิตี้มีความสัมพันธ์ของข้อมูลกันอย่างไร โดยจะต้องก าหนดชื่อของแต่ละ
ความสัมพันธ์ ส่วนการตั้งชื่อจะใช้ค ากริยาเพ่ือแสดงถึงการกระท า หรือถูกกระท า เช่น ให้ค าปรึกษา 
สอน ลงทะเบียน และยืมคืนหนังสือ เป็นต้น สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนจะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ดังภาพ
ที ่3.6 รายละเอียดของความสัมพันธ์มีดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้อาจารย์กับรายวิชา โดยอาจารย์สอนรายวิชานั่นเอง 

  2.3.1 ดีกรีของความสัมพันธ์ (Relationship Degree) หมายถึง จ านวนเอนทิตี้ที่มี
ส่วนร่วมหรือสัมพันธ์กันในแต่ละความสัมพันธ์ ในการสร้างแผนภาพอีอาร์จะมีดีกรีของความสัมพันธ์
อยู่ 3 ชนิด ดังนี้ 

       2.3.1.1 ความสัมพันธ์ภายใน 1 เอนทิตี้ (Unary Relationship หรือเรียกว่า 
Recursive Relationship) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรายการข้อมูลภายในเอนทิตี้เดียวกัน  เช่น 
ต าแหน่งหัวหน้าแผนก ซึ่งเลือกจากบุคลากรในแผนกนั้นมาท าหน้าที่ ดังนั้นเอนทิตี้บุคลากรจึงมี
ความสัมพันธ์ภายในเอนทิตี้เอง ดังภาพที ่3.7 

 

 

 

 

รหัสอาจารย ์

ชื่อ 
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา  
อาย ุ

อาจารย์ รายวิชา สอน 

อาจารย์ 
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ภาพที่ 3.7 ดีกรีความสัมพันธ์ภายใน  1 เอนทิตี้ (Unary Relationship) 

       2 .3 .1 .2  ความสัมพันธ์ ระหว่ าง  2 เอนทิตี้  (Binary Relationship) เป็น
ความสัมพันธ์ที่เกิดจากรายการข้อมูลของเอนทิตี้หนึ่งมีความสัมพันธ์กับรายการข้อมูลของอีกเอนทิตี้
หนึ่ง ซึ่งเป็นดีกรีที่พบมากที่สุดในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ของแผนภาพอีอาร์ ซึ่งได้
แสดงตัวอย่างดังภาพที ่3.6 

       2.3.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เอนทิตี้  (Ternary Relationship) เป็น
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากรายการข้อมูลของเอนทิตี้ 3 เอนทิตี้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่สามารถแยก
พิจารณาทีละ 2 เอนทิตี้ได้ เช่น ความสัมพันธ์สอนที่มี 3 เอนทิตี้เกี่ยวข้องกันคือ อาจารย์ รายวิชา 
และนักศึกษา ดังภาพที ่3.8 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 ดีกรีความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เอนทิตี้ (Ternary Relationship) 

  2.3.2 ชนิดของความสัมพันธ์ (Connectivity) คือประเภทความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตี้ที่จ าแนกตามรายการข้อมูลของแต่ละเอนทิตี้ที่สัมพันธ์กัน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

        2.3.2.1 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Relationship หรือ 
1:1) เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรายการข้อมูล 1 รายการของเอนทิตี้หนึ่งสัมพันธ์กับรายการข้อมูล
เพียงรายการเดียวของอีกเอนทิตี้หนึ่งที่สัมพันธ์กัน เช่น เอนทิตี้นักศึกษาสามารถเป็นประธานได้เพียง
ชมรมเดียว และเอนทิตี้ชมรมหนึ่งชมรมมีประธานชมรมได้เพียงคนเดียว เป็นต้น สามารถเขียนเป็น
แผนภาพอีอาร์ดังภาพที ่3.9 

 

อาจารย์ 

เป็นหัวหน้า
งาน

อาจารย์ รายวิชา สอน 

นักศึกษา 
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ภาพที ่3.9 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

        2.3.2.2 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (One to Many Relationship หรือ 
1:m) เป็นความสัมพันธ์ที่รายการข้อมูล 1 รายการของเอนทิตี้หนึ่งสัมพันธ์กับอีกหลายรายการข้อมูล
ของเอนทิตี้หนึ่งที่สัมพันธ์กัน เช่น เอนทิตี้อาจารย์จะสังกัดเอนทิตี้คณะได้เพียงคณะเดียว แต่เอนทิตี้
คณะสามารถมีอาจารย์สังกัดได้หลายคน เป็นต้น แสดงเป็นแผนภาพอีอาร์ได้ดังภาพที ่3.10 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย 

        2.3.2.3 ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (Many to Many Relationship 

หรือ m:n) เป็นความสัมพันธ์ที่หลายรายการข้อมูลของเอนทิตี้หนึ่งสัมพันธ์กับหลายรายการข้อมูลของ
อีกเอนทิตี้หนึ่ง เช่น เอนทิตี้สมาชิกห้องสมุด 1 คนสามารถยืมหนังสือได้หลายเล่ม และเอนทิตี้หนังสือ 
1 เล่มสามารถให้สมาชิกห้องสมุดยืมได้หลายคน เป็นต้น แสดงเป็นแผนภาพอีอาร์ได้ดังภาพที ่3.11 

 

 

ภาพที ่3.11 ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย 

 ส าหรับการเขียนแผนภาพอีอาร์สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
1. สร้างเอนทิตี้จากความต้องการของผู้ใช้งาน 
2. พิจารณาคุณสมบัติหรือแอตตริบิวต์ของแต่ละเอนทิตี้ 
3. จากนั้นพิจารณาแอตตริบิวต์เพ่ือก าหนดคีย์หลัก (Primary Key) ให้แต่ละเอนทิตี้ 
4. พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้  โดยน าแต่ละเอนทิตี้มาพิจารณาตามความ

เหมาะสมว่าสัมพันธ์กับเอนทิตี้ใดบ้างตามข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้ใช้ 
5. น ารายละเอียดที่ได้มาเขียนเป็นแผนภาพอีอาร์ของฐานข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ 

1 1 

1 M อาจารย์ คณะ สังกัด 

นักศึกษา ชมรม เป็นประธาน 

N M สมาชิก หนังสือ ยืม 
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การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ 

 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะนั้นขั้นตอนส าคัญ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการแปลง
ข้อมูลในระดับแนวคิดให้อยู่ในรูปแบบจ าลองข้อมูลเลือกใช้งาน นั่นคือแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
จึงเป็นการแปลงแผนภาพอีอาร์เป็นรีเลชันหรือตาราง 2 มิติ ซ่ึงประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ ขั้นตอน
ถัดมาเป็นการปรับรีเลชันที่ได้ให้มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งเป็นการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่
จัดเก็บในรีเลชันได้จากการแปลงแผนภาพอีอาร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การแปลงแผนภาพอีอาร์เป็นรีเลชัน 

    การแปลงแผนภาพอีอาร์เป็นรีเลชันเป็นกระบวนการหนึ่งในการออกแบบฐานข้อมูลใน
ระดับตรรกะ เพ่ือที่จะน าไปใช้ออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพต่อไป โดยมีรายละเอียดการแปลง
แผนภาพอีอาร์เป็นรีเลชัน 2 ขั้นตอนหลักดังนี้ (พนิดา พานิชกุล และณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2552 : 

87-94; โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551: 228-242) 
    1.1 การปรับแผนภาพอีอาร์ให้มีความเหมาะสม 

         แผนภาพอีอาร์ได้มาจากขั้นตอนก่อนหน้าอาจยังมีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะน าไปสร้าง
รีเลชันในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยต้องพิจารณาถึงแอตตริบิวต์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ คอมโพสิต  
แอตตริบิวต์ และมัลติแวลูแอตตริบิวต์ ส่วนดิไรฟ์แอตตริบิวต์จะไม่นิยมจัดเก็บในฐานข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่ง
แอตตริบิวต์ไม่เหมาะสมเหล่านั้นจะต้องก าจัดออกไปซึ่งมีวิธีการก าจัดดังนี้ 
         1.1.1 วิธีการก าจัดคอมโพสิตแอตตริบิวต์หรือแอตตริบิวต์มีหลายองค์ประกอบ เมื่อจะ
แปลงเป็นรีเลชันจะต้องแยกเป็นแอตตริบิวต์ย่อยหรือซิมเพิลแอตตริบิวต์ ซึ่งการแยกนั้นให้พิจารณาถึง
ความจ าเป็นในการใช้งาน โดยเมื่อแยกแล้วอาจเป็นแอตตริบิวต์รองรับหรือช่วยให้การสืนค้นข้อมูลได้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด เช่น แอตตริบิวต์ที่อยู่ของนักศึกษา สามารถแบ่งเป็น
แอตตริบิวต์ย่อยได้ดังนี้ บ้านเลขท่ี ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เป็นต้น ดังภาพที ่3.12 
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ภาพที่ 3.12 การก าจัดคอมโพสิตแอตตริบิวต์ 

         แต่มีบางกรณีสามารถก าจัดคอมโพสิตแอตตริบิวต์ โดยการยุบเป็นแอตตริบิวต์เดียวได้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม กล่าวคือแอตตริบิวต์ที่อยู่ของนักศึกษา สามารถจัดเก็บข้อมูลที่อยู่รวมไว้ใน
แอตตริบิวต์เดียวก็ได้เช่นกัน โดยให้ยึดตามการน าไปใช้งานเป็นหลัก 

         1.1.2 วิธีการก าจัดมัลติแวลูแอตตริบิวต์หรือแอตตริบิวต์ที่มีได้หลายค่า ให้ก าจัด  
แอตตริบิวต์ดังกล่าว โดยแปลงเป็นเอนทิตี้ใหม่ พร้อมทัง้พิจารณาและก าหนดแอตตริบิวต์ให้กับเอนทิตี้
ใหม่ตามรายละเอียดที่จัดเก็บ จากนั้นก าหนดคีย์หลักให้กับเอนทีตี้ใหม่ โดยให้น าคีย์หลักจากเอนทิตี้
เดิมมาร่วมเป็นคีย์หลักของเอนทิตี้ใหม่ด้วย ตัวอย่างเช่น แอตตริบิวต์วุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
สามารถแปลงเป็นเอนทิตี้ใหม่ ดังภาพที ่3.13 (a) และ 3.13 (b) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 (a) แอตตริบิวต์ที่เป็นมัลติแวลู วุฒิการศึกษา 
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         จากภาพที่ 3.13 (a) ท าการก าจัดแอตตริบิวต์วุฒิการศึกษา โดยก าหนดเป็นเอนทิตี้
ใหม่คือ เอนทิตี้วุฒิการศึกษาดังภาพที่ 3.13 (b) จากนั้นก าหนดแอตตริบิวต์คีย์หลักให้กับเอนทิตี้ใหม่ 
คือ รหัสอาจารย์ และรหัสวุฒิ 
 

 

 

 

 
 

    ภาพที่ 3.13 (b) ก าหนดเป็นเอนทิตี้ใหม่ 
 

        ส่วนเอนทิตี้เดิมจะมีแอตตริบิวต์ดังภาพที่ 3.13 (c) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 (c) เอนทิตี้เดิมท่ีก าจัดมัลติแวลูแอตตริบิวต์ไปแล้ว 

         จากภาพที่ 3.13(a) ถึง 3.13(c) ได้ก าจัดแอตตริบิวต์มัลติแวลูออกไปเป็นเอนทิตี้ใหม่
คือ วุฒิการศึกษา จากนั้นก าหนดแอตตริบิวต์เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม พร้อมให้ก าหนดคีย์หลักโดย
น าแอตตริบิวต์คีย์หลักจากเอนทิตี้เดิม (อาจารย์) มาร่วมเป็นคีย์หลักของเอนทิตี้ใหม่ (วุฒิการศึกษา) 

            1.1.3 การแปลงแผนภาพอีอาร์เป็นรีเลชัน 

                เมื่อปรับแผนภาพอีอาร์ให้มีความเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปเป็นการแปลง
แผนภาพอีอาร์เป็นรีเลชัน ซึ่งหลักในการแปลงจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
                1.1.3.1 การแปลงเอนทิตี้เป็นรีเลชัน มีข้ันตอนดังนี้ 
                      1) เปลี่ยนเอนทิตี้เป็นรีเลชันได้เลย โดยให้ตั้งชื่อรีเลชันเป็นชื่อเดียวกับ
ชื่อเอนทิตี้ 
                2) แอตตริบิวต์ต่างๆ ของเอนทิตี้ให้แปลงเป็นแอตตริบิวต์ของรีเลชัน 
และใช้ชื่อของแอตตริบิวต์เป็นชื่อเดียวกัน 

                3) ก าหนดแอตตริบิวต์คีย์หลักของรีเลชันตามท่ีก าหนดให้กับเอนทิตี้ 
ตัวอย่างภาพที ่3.14 แสดงการแปลงเอนทิตี้เป็นรีเลชัน 

 

วุฒิการศึกษา 

รหัสอาจารย ์

รหัสวุฒ ิ

ชื่อวุฒ ิ

ระดับ 

สถาบันที่จบ 

อาจารย์ 

รหัสอาจารย ์
ชื่อ 

นามสกุล 
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รีเลชันอาจารย ์

รหัสอาจารย ์ ช่ือ นามสกลุ 

ภาพที่ 3.14 การแปลงเอนทิตี้เป็นรีเลชัน 

         1.1.3.2 พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนการท าหลังจากแปลง
เอนทิตี้เป็นรีเลชันหมดแล้ว โดยยึดหลักดังนี้ 
                 1) กรณีความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้เป็นแบบหนึ่งต่อหลาย (1:M) ให้น าแอตตริ
บิวต์คีย์หลักของเอนทิตี้ด้านที่ความสัมพันธ์เป็น 1 มาใส่เป็นแอตตริบิวต์คีย์นอก (foreign key) ในรี
เลชันของเอนทิตี้ด้านความสัมพันธ์เป็น M ดังภาพที ่3.15  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

รีเลชันอาจารย ์

รหัสอาจารย ์ ช่ือ นามสกลุ 

 
 

รีเลชันนักศึกษา 
รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกลุ รหัสอาจารย ์

 

 

ภาพที่ 3.15 การแปลงแผนภาพอีอาร์งานอาจารย์ที่ปรึกษา (ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย) 

M 1 

รหัสอาจารย ์
ชื่อ 

นามสกุล 

ได้ 

อาจารย ์

รหัสอาจารย ์ ชื่อ 

นามสกุล 

นักศึกษา 

รหัสนักศึกษา ชื่อ 

นามสกุล 

ปรึกษา 

คีย์นอก 

ได้ 

อาจารย์ 

คีย์หลัก 
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                 จากภาพที่  3 .15 แสดงแผนภาพอีอาร์งานอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้อาจารย์กับนักศึกษาแบบหนึ่งต่อหลาย ให้ด าเนินการแปลงเอนทิตี้ท้ังสอง
เป็นรีเลชันตามรายละเอียดจากขั้นตอนก่อนหน้า จากนั้นพิจารณาคีย์หลักของเอนทิตี้ด้านฝั่ง 1 นั่นคือ
เอนทิตี้อาจารย์ซึ่งจะมีแอตตริบิวต์รหัสอาจารย์เป็นคีย์หลัก ให้น าแอตตริบิวต์ดังกล่าวใส่เป็นคีย์นอก
ของรีเลชันที่แปลงมาจากเอนทิตี้ด้านฝั่ง M นั่นคือเอนทิตี้นักศึกษา ซึ่งจากเดิมเอนทิตี้นี้จะ
ประกอบด้วยแอตตริบิวต์รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล เมื่อแปลงเป็นรีเลชันแล้วจะมีแอตตริบิวต์เพ่ิมมา
คือ แอตตริบิวต์รหัสอาจารย์ เพ่ือท าหน้าทีเ่ป็นคีย์นอกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสองรีเลชัน  
                 2) กรณีความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้เป็นแบบหลายต่อหลาย (M:N) ให้แปลง
ความสัมพันธ์ (relationship) ดังกล่าวเป็นรีเลชันใหม่ โดยคีย์หลักของรีเลชันใหม่จะประกอบด้วย
แอตตริบิวต์คีย์หลักที่มาจากเอนทิตี้ทั้งสองร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นคีย์นอกเพ่ือเชื่อมโยงรีเลชันทั้งสองกับ
รีเลชันใหม่ หรืออาจมีแอตตริบิวต์อ่ืนของความสัมพันธ์นั้นร่วมเป็นคีย์หลักได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในการน าไปใช้งาน และถ้าความสัมพันธ์นั้นมีแอตตริบิวต์อ่ืนอยู่แล้วให้น ามาเป็นแอตตริบิวต์
ของรีเลชันใหม่ด้วย ดังภาพที ่3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   รีเลชันสมาชิก 

รหัสสมาชิก ช่ือ นามสกลุ ประเภทสมาชิก 

 

    

รีเลชันหนังสือ 

เลขหนังสือ ช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง จ านวนหนังสือ 

 

 

   รีเลชันยมื-คืน 

รหัสสมาชิก เลขหนังสือ วันท่ียืม วันท่ีคืน วันก าหนดส่ง 

ภาพที่ 3.16 การแปลงแผนภาพอีอาร์งานยืมคืนหนังสือ (ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย) 

N M สมาชิก หนังสือ ยืม-คืน 

รหัสสมาชิก ชื่อ 

นามสกุล 

ประเภทสมาชิก 

เลขหนังสือ ชื่อหนังสือ 

จ านวนหนังสือ 

ชื่อผู้แต่ง 

วันที่ยืม 

วันก าหนดส่ง วันที่คืน 

ได้ 

ทั้งรหัสสมาชิกและเลขหนังสือ
เป็นทั้งคีย์หลักและคีย์นอก 

คีย์หลัก 

คีย์หลัก 

วันที่ยืมร่วมเป็นคียห์ลัก 
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                 จากภาพที่ 3.16 แผนภาพอีอาร์งานยืมคืนหนังสือที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตี้สมาชิกกับหนังสือแบบหลายต่อหลาย นั่นคือสมาชิก 1 คน สามารถยืมคืนหนังสือได้หลายเล่ม
แต่ละเล่มยืมคืนได้หลายครั้ง และหนังสือ 1 เล่มมีสมาชิกยืมได้หลายคน ให้แปลงเอนทิตี้สมาชิก และ
หนังสือเป็นรีเลชันตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่วนความสัมพันธ์ยืม-คืนซึ่งเป็นความสัมพันธ์
แบบหลายต่อหลายก็ให้แปลงเป็นรีเลชันนั้นคือ รีเลชันยืม-คืน จากนั้นแอตตริบิวต์คีย์หลักของเอนทิตี้
สมาชิก และหนังสือมาประกอบเป็นคีย์หลักของรีเลชันยืม-คืน และแอตตริบิวต์ดังกล่าวยังเป็นคีย์นอก
ด้วย เพ่ือรักษาการเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์ระหว่างรีเลชันในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และจากตัวอย่าง   
คีย์หลักของรีเลชันยืม-คืนจะมีแอตตริบิวต์วันที่ยืมร่วมเป็นคีย์หลักด้วย ซึ่งการพิจารณาก าหนดคีย์หลัก
ของแต่ละรีเลชัน นอกจากยึดหลักการแปลงแผนภาพอีอาร์เป็นรีเลชันตามความสัมพันธ์แบบหลายต่อ
หลายแล้ว ให้น าความต้องการในการน าข้อมูลไปใช้งานมาร่วมพิจารณาแล้วแต่กรณีไป 

                 3) กรณีความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) หลังจากแปลง
แต่ละเอนทิตี้เป็นรีเลชันแล้ว ให้น าคีย์หลักของเอนทิตี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเป็นคีย์นอกของเอนทิตี้ฝั่งตรง
ข้าม ดังภาพที ่3.17 

 

 

 

 

 

 

 
รีเลชันชมรม 

รหัสชมรม ช่ือ ที่ตั้ง วันท่ีก่อตั้ง รหัสนักศึกษา 
 

รีเลชันนักศึกษา 
รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกลุ 

 

ภาพที่ 3.17 การแปลงแผนภาพอีอาร์งานก าหนดประธานชมรม (ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง) 

                 จากภาพที่ 3.17 แผนภาพอีอาร์แสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง นั่นคือ
ชมรม 1 ชมรมสามารถมีประธานชมรมได้เพียงคนเดียว และนักศึกษาสามารถเป็นประธานชมรมได้
เพียงชมรมเดียวหรือไม่จ าเป็นต้องเป็นประธานก็ได้ เมื่อแปลงแต่ละเอนทิตี้เรียบร้อยแล้วจากนั้น
ก าหนดคีย์นอกให้กับรีเลชัน โดยน าคีย์หลักของเอนทิตี้นักศึกษาไปก าหนดเป็นคีย์นอกของเอนทิตี้  
ชมรม ข้อสังเกตในการก าหนดคีย์นอกของแต่ละเอนทิตี้ให้พิจารณาค่าข้อมูลที่เก็บลงในแอตตริบิวต์คีย์
นอกของรีเลชันจะต้องไม่เป็นค่านัล (Null) หรือสามารถพิจารณาจากจ านวนรายการข้อมูลที่เป็นไปได้

1 1 ชมรม 

รหัสชมรม 
ชื่อ 

วันที่ก่อต้ัง 

นักศึกษา 

รหัสนักศึกษา 
ชื่อ 

นามสกุล 

เป็นประธาน 

คีย์นอก 

ได้ 

ที่ต้ัง 
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ของแต่ละเอนทิตี้ โดยให้เลือกก าหนดคีย์นอกให้กับเอนทิตี้ที่มีจ านวนรายการข้อมูลน้อยกว่า เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเก็บค่านัลลงในแอตตริบิวต์คีย์นอก 

2. การท าให้รีเลชันเป็นบรรทัดฐาน 

   การปรับรีเลชันที่ได้จากแผนภาพอีอาร์ให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normal Form) เป็น
การลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลในขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะก่อนน ารีเลชันนั้นๆ 
ไปสร้างในฐานข้อมูลตามซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนการออกแบบ
ฐานข้อมูลในระดับกายภาพ (Physical Design) ซึ่งรายละเอียดของรูปแบบทัดฐานมีประเด็นที่
น่าสนใจดังนี้ 

   2.1 ความหมายของการท าให้เป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) 

         การท าให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) เป็นกระบวนการหรือวิธีการปรับรีเลชัน
ที่ได้จากแผนภาพอีอาร์ (E-R diagram) ให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลหรือให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน 
ซึ่งจะช่วยลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล ความซ้ าซ้อนของข้อมูล และลดปัญหาในการเพ่ิม แก้ไข และ
ลบข้อมูลที่ผิดพลาดลงได้ เช่น กรณีข้อมูลซ้ าซ้อน จะพบปัญหาถ้าต้องการปรับปรุ งข้อมูล อาจไม่
สามารถแก้ไขครบถ้วนทุกที่หรือไม่สอดคล้องกัน หรือถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลจะต้องกระท าซ้ าๆ ใน
หลายๆ ตารางที่จัดเก็บข้อมูลนั้นอยู่ เป็นต้น โดยจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแอตตริบิวต์ของ 
รีเลชันว่า แอตตริบิวต์ใดควรอยู่ในรีเลชันใด กรณีพบรีเลชันที่ออกแบบไม่เหมาะสมจะท าการแตกเป็น
รีเลชันย่อยต่อไปเพ่ือให้ได้รีเลชันที่เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งเทคนิคนี้คิดค้นและพัฒนาโดย อี.เอฟ.คอดด์ 
(E.F.Codd) ประมาณปี ค.ศ. 1968 (วิภา เจริญภัณฑารักษ์, 2556: 283; อรยา ปรีชาพานิช, 2557: 

218-219; สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 137) 

   2.2 ฟังก์ชันการข้ึนต่อกัน (Functional Dependency หรือ FD) 

         การที่จะปรับรีเลชันให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
ฟังก์ชันการข้ึนต่อกันก่อน ซึ่งฟังก์ชันการข้ึนต่อกันจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแอตตริบิวต์ภายใน
รีเลชันเดียวกัน โดยแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักสามารถระบุค่าของแอตตริบิวต์อ่ืนในทัปเพิลเดียวกัน 
หรือถ้าทราบค่าของแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก ( เรียกว่า Determinant attribute )  แล้วจะท าให้
สามารถทราบค่าของทุกแอตตริบิวต์ (เรียกว่า Dependent attribute) ในทัปเพิลเดียวกันของรีเลชัน
นั้นได้เพียงทัปเพิลหรือรายการเดียว ฟังก์ชันการขึ้นต่อกันมีรูปแบบการขึ้นต่อกัน 3 รูปแบบดังนี้ (วิภา 
เจริญภัณฑารักษ์, 2556: 296-301; อรยา ปรีชาพานิช, 2557: 216-218; โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551: 

246-249) 
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        2.2.1 ฟังก์ชันการข้ึนต่อกับแบบทั้งหมด (Fully Functional Dependency)  
              ฟังก์ชันการขึ้นต่อกับแบบทั้งหมด หมายถึงแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักสามารถ

ระบุค่าของแอตตริบิวต์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คีย์หลักของรีเลชันนั้นได้ รายละเอียดดังภาพที ่3.18 

 

 

รหัสนักศึกษา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หมู่เรียน 

ภาพที่ 3.18 แผนภาพฟังก์ชันการข้ึนต่อกันแบบทั้งหมด 

         จากภาพที่ 3.18 เป็นแผนภาพฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน (Functional Dependency 

Diagram หรือ FD Diagram) แบบทั้งหมดของรีเลชันการลงทะเบียน โดยประกอบด้วยแอตตริบิวต์
รหัสนักศึกษา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และหมู่เรียน โดยมีรหัสนักศึกษาและรหัสวิชาเป็นคีย์หลัก จาก
แผนภาพสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อทราบค่าของรหัสนักศึกษาและรหัสวิชา สามารถทราบค่าของชื่อ
รายวิชา และหมู่เรียนในทัปเพิลเดียวกันเพียงทัปเพิลเดียว 

        2.2.2 การข้ึนต่อกันแบบบางส่วน (Partial Dependency)  

       ความสัมพันธ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคีย์หลักเกิดจากแอตตริบิวต์หลายตัว
มารวมกัน โดยจะเกิดขึ้นเมื่อมีแอตตริบิวต์บางตัวของคีย์หลัก สามารถระบุค่าของแอตตริบิวต์อ่ืนๆ ที่
ไม่ใช่คีย์หลักของรีเลชันได้ สามารถแสดงเป็นแผนภาพฟังก์ชันการข้ึนต่อกัน ดังภาพที ่3.19 
 

รหัสนักศึกษา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หมู่เรียน 

 

ภาพที่ 3.19 แผนภาพฟังก์ชันการข้ึนต่อกันแบบบางส่วน 

         จากภาพที่ 3.19 มีแอตตริบิวต์บางส่วนที่ไม่ใช่คีย์หลักไปขึ้นอยู่กับบางส่วนของคีย์หลัก 
นั่นคือ ชื่อรายวิชาไปขึ้นอยู่กับรหัสวิชา ซึ่งรหัสวิชาเป็นแอตตริบิวต์ที่ประกอบกันเป็นคีย์หลักของ   
รีเลชันการลงทะเบียน หรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้าทราบค่าของรหัสวิชาท าให้สามารถทราบค่าของชื่อ
รายวิชาในทัปเพิลเดียวกันเพียงรายการเดียวของรีเลชันนั้นได ้

 

 

Fully Functional Dependency relation การลงทะเบียน 

relation การลงทะเบียน 

Partial Dependency 
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        2.2.3 การข้ึนต่อกันแบบทรานซิทีฟ (Transitive Dependency)  

              การขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ หมายถึง แอตตริบิวต์ที่ไม่ใช้คีย์หลักของรีเลชัน
สามารถระบุค่าของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์หลักในทัปเพิลเดียวกันของรีเลชันได้ ดังภาพที ่3.20 
 

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล รหัสอาจารย์ ชื่ออาจารย์ 

 

ภาพที่ 3.20 แผนภาพฟังก์ชันการข้ึนต่อกันแบบทรานซิทีฟ 

         จากภาพที่ 3.20 พบฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟในรีเลชันที่ปรึกษา คือมีบาง
แอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักสามารถระบุค่าของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช้คีย์หลักได้ จากตัวอย่างรหัส
อาจารย์ซึ่งไม่ได้เป็นคีย์หลักของรีเลชันที่ปรึกษา แต่สามารถระบุค่าของชื่ออาจารย์ได้ นั้นคือเมื่อทราบ
ค่ารหัสอาจารย์สามารถทราบค่าของชื่ออาจารย์ในทัปเพิลเดียวกันของรีเลชันที่ปรึกษาได้เพียงรายการ
เดียว 

   2.3 กระบวนการท าให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) 

         เพ่ือท ารีเลชันให้มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐานจะมีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็น
ล าดับขั้นอยู่ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วยรูปแบบบรรทัดฐานในระดับที่ 1 (First Normal Form หรือ 
1NF) ระดับที่ 2 (Second Normal Form หรือ 2NF) ระดับที่ 3 (Third Normal Form หรือ 3NF) 
ระดับบอยส์คอดด์หรือ BCNF (Boyce Codd Normal Form) ระดับที่ 4 (Fourth Normal Form 

หรือ 4NF) และระดับที่ 5 (Fifth Normal Form หรือ 5NF) ยิ่งปรับรีเลชันให้เป็นบรรทัดฐานในระดับ
ที่สูงขึ้น ยิ่งท าใหร้ีเลชันมีโครงสร้างที่เหมาะสมหรือดีขึ้นตามล าดับ แต่ในทางปฏิบัตินิยมด าเนินการถึง
ระดับท่ี 3 (3NF) เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้งานจริง ส่วนในระดับบอยส์คอดด์ (BCNF) 
ระดับที่ 4 (4NF) และระดับที่ 5 (5NF) จะเกิดค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามในการเลือกปรับรีเลชันให้
เป็นบรรทัดฐานนั้น จะต้องพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูล ประสิทธิภาพในการใช้งานข้อมูล
ตามความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก อาจไม่จ าเป็นต้องแตกเป็นรีเลชันย่อยมากจนท าให้ต้องเสียเวลา
ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากรีเลชันเพ่ือจัดท ารายงานหรือสืบค้นข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (พนิดา 
พานิชกุล และณัฐพงศ์ วารีประเสริฐ, 2552 : 109-113; มณีโชติ สมานไทย, 2546: 79-89; บุญสืบ 
โพธิ์ศรี และคณะ, 2547: 59-65) 
 

 

relation ที่ปรึกษา 

Transitive Dependency 

Fully Functional Dependency 
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         2.3.1 รูปแบบบรรทัดฐานในระดับท่ี 1 (First Normal Form หรือ 1NF)  

      1NF เป็นการก าจัดกลุ่มข้อมูลซ้ า (Repeating Group) หรือหลายค่าข้อมูลของ
แต่ละทัปเพิล โดยกฎของ 1NF มีดังนี ้

“รีเลชันจะมีคุณสมบัติเป็น 1NF ได้ก็ต่อเมื่อ ทุกแอตตริบิวต์จะต้องเป็น Atomic (หรือค่า
เดียว) กล่าวคือในแต่ละทัปเพิลมีค่าข้อมูลเพียงค่าเดียว หรือไม่มีค่าข้อมูลที่เรียกว่า กลุ่มข้อมูลซ้ า 
(Repeating Group) และข้อมูลทุกแอตตริบิวต์ต้องมีค่าเดียว นั้นคือจะต้องก าหนดคีย์หลักให้กับ   
รีเลชันเสมอ คีย์หลักอาจก าหนดจากแอตตริบิวต์ใดแอตตริบิวต์หนึ่งหรือกลุ่มของแอตตริบิวต์ก็ได้ 
(1NF จะต้องมีคีย์หลักเสมอ)”  

      กรณีพบรีเลชันที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด คือมีแอตตริบิวต์ที่มีค่าเป็นกลุ่ม
ข้อมูลให้ปรับค่าเหล่านั้นเป็นค่าข้อมูลเดียว โดยแยกค่าข้อมูลในแอตตริบิวต์นั้นออกเป็นแถวใหม่ เพ่ิม
ข้อมูลที่เหมาะสมลงไปในแอตตริบิวต์ที่มีค่าว่างในแถวใหม่  จากนั้นให้ก าหนดคีย์หลักให้กับรีเลชัน
ดังกล่าว ตัวอย่างดังภาพที ่3.21a, 3.21b 

 

 

รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ภาค ปีการศึกษา เกรด 

601391033 สมชาย IS50304, 

IS40304 

ฐานข้อมูลเบื้องต้น ,

สารสนเทศท้องถิ่น 

3, 
3 

1 2552 A 

B 

601391002 สมชาติ IS40304 สารสนเทศท้องถิ่น 3 1 2552 A 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ภาค ปีการศึกษา เกรด 

601391033 สมชาย IS50304 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 3 1 2552 A 

  IS40304 สารสนเทศท้องถิ่น 3   B 

601391002 สมชาติ IS40304 สารสนเทศท้องถิ่น 3 1 2552 A 

 

ภาพที่ 3.21a การปรับรีเลชันให้มีคุณสมบัติ 1NF 

 

 

1.พิจารณาแอตตริบิวต์ที่มีค่าข้อมูลเป็นกลุ่ม (repeating 

group) พร้อมเแยกข้อมูลเป็นแถวใหม ่

แถว
ใหม่ 

2.เพิ่มข้อมูลที่เหมาะสมลงไปในแอตตริบิวต์
ที่มีค่าว่างในแถวใหม ่ดังภาพ 3.21b 

?? ?? ?? ?? 

relation การลงทะเบียน 
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รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ภาค ปีการศึกษา เกรด 

601391033 สมชาย IS50304 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 3 1 2552 A 

601391033 สมชาย IS40304 สารสนเทศท้องถิ่น 3 1 2552 B 

601391002 สมชาติ IS40304 สารสนเทศท้องถิ่น 3 1 2552 A 

ภาพที่ 3.21b รีเลชันที่มีคุณสมบัติ 1NF 

  จากตัวอย่างสามารถแก้ไขปัญหาค่าข้อมูลที่เป็นกลุ่ม ท าให้แต่ละทัปเพิลมีค่าไม่ซ้ า
กันด้วยการเพ่ิมคีย์หลัก แต่ยังพบปัญหาเรื่องความซ้ าซ้อนของข้อมูล (Redundancy Data) เช่น 
แอตตริบิวต์ชื่อนักศึกษา และชื่อวิชา เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. หากมีการปรับปรุงข้อมูล  (Update Anomaly) ในทัปเพิลที่ซ้ าซ้อนกันไม่
ครบถ้วน จะท าให้ข้อมูลขัดแย้งกัน เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อวิชาจาก สารสนเทศท้องถิ่น เป็น การ
จัดการสารสนเทศท้องถิ่น หากแก้ไขไม่ครบทุกทัปเพิลหรือรายการจะท าให้รหัสวิชา IS40304 มีชื่อ
วิชาทั้ง สารสนเทศท้องถิ่น กับ การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น เป็นต้น 

2. การลบข้อมูล (Delete Anomaly) เมื่อต้องการลบข้อมูลบางอย่างออกไป อาจ
ท าให้สูญเสียข้อมูลที่จะใช้งาน หรือไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงได้ เช่น ต้องการลบรหัสวิชา IS40304 
ออกไปจะท าให้ข้อมูลอ่ืนๆ ของนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษา 601391002 ถูกลบออกไปจากตารางด้วย 
ถ้าข้อมูลนักศึกษาคนนั้นมีเพียงรายการเดียว 

3. การเพ่ิมข้อมูลลงในรีเลชัน (Insert Anomaly) ข้อมูลบางอย่างที่ต้องการเพ่ิมอาจ
ไม่สามารถเพ่ิมได้ หรือเพ่ิมไม่ได้ทันที เช่น ต้องการเพ่ิมข้อมูลรายวิชาเปิดใหม่เข้าไปในรีเลชันการ
ลงทะเบียน แต่ไม่สามารถเพ่ิมทันที เนื่องจากจะต้องมีข้อมูลนักศึกษา ภาค รวมทั้งปีการศึกษาที่จะ
ลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถเพ่ิมข้อมูลรายวิชาได้ เป็นต้น 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็นต้องน ารีเลชันไปพิจารณา 2NF ต่อ 

         2.3.2 รูปแบบบรรทัดฐานในระดับท่ี 2 (Second Normal Form หรือ 2NF)  

      ในระดับที่ 2 นี้เป็นการก าจัดความสัมพันธ์ระหว่างแอตตริบิวต์แบบ Partial 

Dependency ภายในรีเลชัน กฎของ 2NF คือ  

“รีเลชันจะมีคุณสมบัติเป็น 2NF ได้ก็ต่อเมื่อ รีเลชันนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบ 1NF 

และทุกแอตตริบิวต์ในรีเลชันที่ไม่ใช่คีย์หลัก จะต้องขึ้นอยู่กับแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักหรือทุก    
แอตตริบิวต์ที่ประกอบกันเป็นคีย์หลัก (Fully Dependency) ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแอตตริบิวต์บางตัวของ

relation การลงทะเบียน 

3.ก าหนดคีย์หลัก คือ รหัสนักศึกษา รหสัวิชา ภาค ปกีารศึกษา ให้ขีดเส้นใต้แอตตริบิวต์ที่จะก าหนดเป็นคีย์หลัก 
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คีย์หลัก กล่าวคือต้องไม่มีฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน (Partial Dependency) ภายในรีเลชัน
นั้น” 

        และถ้ามีรีเลชันที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน 2NF นั่นคือเกิดฟังก์ชัน
การขึ้นต่อกันแบบบางส่วน ให้ปรับโดยแตกฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนไปเป็นรีเลชันใหม่ จาก
ภาพ 3.21b ได้รีเลชันที่มีปัญหาตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้นน ารีเลชันดังกล่าวมาพิจารณา 2NF ต่อ โดย
พิจารณาฟังก์ชันการขึ้นต่อกันของแอตตริบิวต์ภายในรีเลชัน สามารถแสดงเป็นแผนภาพฟังก์ชันการ
ขึ้นต่อกัน ดังภาพที ่3.22 

 

 

รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ภาค ปีการศึกษา เกรด 

 

 

 

 

 

 

รหัสนักศึกษา รหัสวิชา ภาค ปีการศึกษา เกรด 

 

 

 

รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา 

 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 

ภาพที่ 3.22 การปรับรีเลชันให้มีคุณสมบัติ 2NF 

  จากภาพที่ 3.22 น ารีเลชันการลงทะเบียนมาพิจารณาฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน พบว่า
เกิดฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกคือแอตตริบิวต์รหัสนักศึกษา กับชื่อ
นักศึกษา และกลุ่มสองคือแอตตริบิวต์รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  เพื่อปรับให้รีเลชันการลงทะเบียนมี
คุณสมบัติ 2NF นั้นต้องแตกฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนออกเป็นรีเลชันใหม่ พร้อมก าหนดคีย์
หลักโดยพิจารณาจากแอตตริบิวต์ที่ประกอบกันเป็นคีย์ร่วมของรีเลชันการลงทะเบียน (รหัสนักศึกษา 

Fully Functional Dependency relation การลงทะเบียน 

Partial Dependency Partial Dependency 1.จากแผนภาพ FD พบ Partial 

Dependency ให้ก าจัดโดยแตก
เป็นรีเลชันใหม่ 

ได ้

relation การลงทะเบียน (เดิม) 

relation นักศึกษา (ใหม)่ 

relation รายวิชา (ใหม)่ 3.แตกเป็นรีเลชันใหม่ 
พร้อมก าหนดคยี์หลัก 

2.รีเลชันเดิม ยังคงคีย์หลักไว้ เพื่อเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหวา่งรีเลชัน 
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รหัสวิชา เทอม และปีการศึกษา) หรือสามารถกล่าวได้ว่า แอตตริบิวต์ที่สามารถระบุค่าของแอตตริ
บิวต์อ่ืนได้เพียงค่าเดียว ตามตัวอย่างแตกออกเป็นรีเลชันใหม่ได้ 2 รีเลชัน คือ รีเลชันนักศึกษาที่
ประกอบด้วย แอตตริบิวต์รหัสนักศึกษา (คีย์หลัก) กับชื่อนักศึกษา และรีเลชันรายวิชาประกอบด้วย
แอตตริบิวต์รหัสวิชา (คีย์หลัก) ชื่อวิชา และหน่วยกิต ส่วนรีเลชันการลงทะเบียนยังคงแอตตริบิวต์ที่
เป็นคีย์หลักไว้ และแอตตริบิวต์ที่ไม่ได้แตกออกไปเป็นรีเลชันใหม่ หรือแอตตริบิวต์ที่ขึ้นอยู่กับคีย์หลัก
ของรีเลชันการลงทะเบียน (แอตตริบิวต์เกรด) ดังนั้นจากการปรับรีเลชันการลงทะเบียนให้มีคุณสมบัติ 
2NF สามารถแตกออกเป็นรีเลชันได้ 3 รีเลชันคือ รีเลชันการลงทะเบียน รีเลชันนักศึกษา และรีเลชัน
รายวิชา  

จากแผนภาพฟังก์ชันการขึ้นต่อกันตามตัวอย่างภาพที ่3.22 ไม่พบฟังก์ชันการขึ้นต่อ
กันแบบทรานซิทีฟ ส่งผลให้ทั้ง 3 รีเลชันมีคุณสมบัติ 3NF ทันทีและสามารถน าไปใช้การออกแบบ
ฐานข้อมูลในระดับกายภาพ (Physical Design) ในขั้นตอนถัดไปได ้

ข้อสังเกต รีเลชันที่ต้องพิจารณาและต้องปรับให้อยู่ในรูปแบบ 2NF จะมีแอตตริบิวต์
ที่เป็นคีย์หลักหลายตัวที่เรียกว่า คีย์ร่วม (Composite Key) ส่วนรีเลชันที่มีคีย์หลักเพียงแอตตริบิวต์
เดียวจะมีคุณสมบัติเป็น 2NF แล้ว ดังนั้นสามารถข้ามไปพิจารณาว่ารีเลชันนั้นมีคุณสมบัติ 3NF 

หรือไมต่่อได้เลย 

        2.3.3 รูปแบบบรรทัดฐานในระดับท่ี 3 (Third Normal Form หรือ 3NF) 

                3NF เป็นระดับที่ต้องท าการก าจัดความสัมพันธ์แบบทรานซิทีฟที่เกิดขึ้น
ระหว่างแอตตริบิวต์ภายในรีเลชัน โดยกฎของ 3NF มีดังนี ้

 “รีเลชันจะมีคุณสมบัติเป็น 3NF ได้ก็ต่อเมื่อ รีเลชันนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบ 2NF 
และทุกแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักจะต้องไม่ขึ้นต่อกันเอง กล่าวคือต้องไม่มีฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบ 
ทรานซิทีฟ (Transitive Dependency) ภายในรีเลชันนั้น”  

      และถ้ามีรีเลชันที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน 3NF นั่นคือเกิดฟังก์ชันการ
ขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ ให้ปรับโดยแตกฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟไปเป็นรีเลชันใหม่ 
ตัวอย่างดังภาพที่ 3.23a และ 3.23b รีเลชันที่ปรึกษา เมื่อพิจารณา 1NF แล้วพบว่าไม่มีแอตตริบิวต์
ใดที่มีค่าข้อมูลเป็นกลุ่ม และได้ก าหนดคีย์หลักแล้ว จึงสรุปได้ว่ารีเลชันมีคุณสมบัติเป็น 1NF จากนั้น
พิจารณา 2NF ต่อ ซึ่งไม่พบฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน จึงท าให้รีเลชันมีคุณสมบัติเป็น 2NF 

จากนั้นให้ท าการพิจารณา 3NF ต่อได้เลยซึ่งพบว่า รีเลชันมีฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ นั่น
คือมีแอตตริบิวต์ที่ไม่ได้เป็นคีย์หลักสามารถระบุค่าของแอตตริบิวต์อ่ืนได้ จ าเป็นต้องปรับรีเลชันใหม่ 
ดังนี้ 
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รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล รหัสอาจารย์ ชื่ออาจารย์ 

 

 

ภาพที่ 3.23a การปรับรีเลชันให้มีคุณสมบัติ 3NF 

 

รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล รหัสอาจารย์ 

 

 

 

 

 

รหัสอาจารย์ ชื่ออาจารย์ 

 

ภาพที่ 3.23b การปรับรีเลชันให้มีคุณสมบัติ 3NF แตกออกเป็นรีเลชันใหม่ 

  จากภาพข้างต้น รีเลชันที่ปรึกษาพบฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ (ภาพ 
3.23a) ดังนั้นเพ่ือให้รีเลชันมีคุณสมบัติ 3NF จะต้องก าจัดฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบนี้ออกไปเป็น   
รีเลชันใหม่ ซึ่งก็คือรีเลชันอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นก าหนดคีย์หลักให้กับรีเลชันใหม่คือแอตตริบิวต์
รหัสอาจารย์  ส่วนรีเลชันที่ปรึกษาจะมีแอตตริบิวต์ที่ขึ้นอยู่กับคีย์หลัก (รหัสนักศึกษา) ของรีเลชัน
จริงๆ กล่าวคือ ชื่อ สกุล  และรหัสอาจารย์ซึ่งเป็นแอตตริบิวต์ที่สามารถระบุค่าข้อมูลของแอตตริบิวต์
ชื่ออาจารย์ได้ แต่ต้องเก็บไว้รีเลชันที่ปรึกษาดังเดิม ถ้าแตกเป็นรีเลชันใหม่แล้วไม่คงแอตตริบิวต์ที่ระบุ
ค่าข้อมูลของแอตตริบิวต์อ่ืนไว้ที่รีเลชันเดิม จะท าให้ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรีเลชันได้ ส่วนผล
จากการท าให้รีเลชันที่ปรึกษามีคุณสมบัติ 3NF จะได้ 2 รีเลชัน ได้แก่ รีเลชันที่ปรึกษาที่ทุกแอตตริ
บิวต์ขึ้นอยู่กับคีย์หลักของรีเลชัน และได้รีเลชันใหม่คือ อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิมมา ดังภาพที่ 3.23b 

 

 

relation ที่ปรึกษา 

Transitive Dependency 

Fully Functional Dependency 

1.แตกออกไปเป็นรีเลชันใหม่ 
พร้อมก าหนดคยี์หลัก 

relation ที่ปรึกษา (เดิม) 

relation อาจารย์ที่ปรึกษา (ใหม่) 
3.รีเลชันใหม่ ก าหนดคีย์หลัก 

2.คงแอตตริบิวต์ที่สามารถ
ระบุค่าของแอตตริบิวตอ์ื่นไว ้



64 

        2.3.4 รูปแบบบรรทัดฐานในระดับท่ี BCNF (Boyce-codd Normal Form : BCNF) 

                กระบวนการท าให้เป็นบรรทัดฐานมีระดับขั้นที่เหมาะสมในการใช้งานจริงและ
พบเห็นโดยทั่วไปในระบบธุรกิจเป็นบรรทัดฐานระดับที่ 3NF ส่วนระดับต่อไปนี้เป็นสิ่งที่มีค่าต่อการ
เรียนรู้ของการท าให้รีเลชันมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐาน นั้นคือตั้งแต่ระดับที่ BCNF, 4NF และ 5NF 

ส าหรับระดับ BCNF เป็นระดับที่เสริมหรือเพ่ิมเข้ามาให้ระดับที่ 3NF มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยจะ
เข้าไปก าจัดแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักแต่สามารถระบุค่าของแอตตริบิวต์ที่เป็นบางส่วนของคีย์หลัก 
หรือสามารถกล่าวได้ว่า แอตตริบิวต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของคีย์หลักหรือประกอบกันเป็นคีย์หลักนั้นไป
ขึ้นกับแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก โดยกฎของ BCNF มีดังนี ้

 “รีเลชันจะมีคุณสมบัติเป็น BCNF ได้ก็ต่อเมื่อ รีเลชันนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบ 
3NF และแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักจะไม่สามารถระบุค่าของคีย์หลักหรือแอตตริบิวต์บางตัวของคีย์
หลักได้ ” 

       สามารถก าจัดรีเลชันที่ไม่มีคุณสมบัติ BCNF โดยการแตกออกเป็นรีเลชันใหม่
เหมือนกับกระบวนการท าให้เป็นบรรทัดฐานที่ผ่านมา ดังตัวอย่างที่ 3.1 

ตัวอย่างที่ 3.1 จากรายละเอียดของรีเลชันโครงสร้างรายวิชาซึ่งไม่มีคุณสมบัติ BCNF เนื่องจากพบ
แอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักสามารถระบุค่าของแอตตริบิวต์บางส่วนของคีย์หลัก โดยพิจารณาจาก
ข้อก าหนดของแต่ละภาคเรียนอาจารย์จะสอนได้เพียงวิชาเดียว (พบว่ารหัสผู้สอนสามารถระบุค่าของ
รหัสวิชาได้) แต่ละรายวิชามีผู้สอนได้มากกว่า 1 คน และนักศึกษาต้องเลือกเรียนแต่ละวิชากับอาจารย์
ท่านใดท่านหนึ่ง คีย์หลักของรีเลชันคือ รหัสนักศึกษากับรหัสวิชา สามารถแสดงเป็นแผนภาพฟังก์ชัน
การข้ึนต่อกันดังภาพที่ 3.24 

 

รหัสนักศึกษา รหัสวิชา รหัสผู้สอน 

 

 

ภาพที่ 3.24 รีเลชันที่ไม่มีคุณสมบัติ BCNF 

 เพ่ือให้รีเลชันโครงสร้างรายวิชามีคุณสมบัติ BCNF ให้แตกออกเป็นรีเลชันใหม่ จะได้รีเลชัน
อาจารย์-รายวิชาที่มีแอตตริบิวต์รหัสผู้สอนเป็นคีย์หลัก และรหัสวิชา  ส่วนรีเลชันเดิมคงเหลือแอตตริ
บิวต์รหัสศึกษา และเพ่ือไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 แอตตริบิวต์สูญเสียไปจึงก าหนดให้แอตตริบิวต์
รหัสผู้สอนอยู่ในรีเลชันเดิม เพ่ือเป็นคีย์นอกที่ใช้ส าหรับเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 รีเลชัน แสดง
ดังภาพที่ 3.25 

รหัสผู้สอนสามารถ
ระบุค่าของรหัสวิชาได ้
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รหัสนักศึกษา รหัสผู้สอน  รหัสผู้สอน รหัสวิชา 

 

 

ภาพที่ 3.25 รีเลชันที่มีคุณสมบัติ BCNF 

        2.3.5 รูปแบบบรรทัดฐานในระดับท่ี 4NF (Fourth Normal Form หรือ 4NF) 

                4NF เป็ นระดับที่ ต้ อ งท าการก าจั ดความสั ม พันธ์ แบบ  Multi-valued 

Dependency ที่เกิดขึ้นระหว่างแอตตริบิวต์ภายในรีเลชัน เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อมูลเกิดความซ้ าซ้อนและ
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการแก้ไขข้อมูลไม่สอดคล้องกัน (update anomaly) โดยกฎของ 4NF มีดังนี ้

 “รีเลชันจะมีคุณสมบัติเป็น 4NF ได้ก็ต่อเมื่อ รีเลชันนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบ 
BCNF และรีเลชันนั้นจะต้องไม่มีแอตตริบิวต์ที่มีความสัมพันธ์กันแบบ Multivalued Dependency” 

     Multivalued Dependency เป็นการขึ้นต่อกันระหว่างแอตตริบิวต์ของรีเลชัน
ที่แอตตริบิวต์ (เช่น แอตตริบิวต์ A) หนึ่งสามารถระบุค่าของแอตตริบิวต์ (เช่น แอตตริบิวต์ B) หนึ่งได้
หลายค่า และยังไประบุค่าของอีกแอตตริบิวต์หนึ่ง (เช่น แอตตริบิวต์ C) ได้หลายค่าเช่นกัน แต่ทั้งสอง
แอตตริบิวต์ (ทั้งแอตตริบิวต์ B และ C) ที่ถูกระบุไม่มีความสัมพันธ์กัน เขียนเป็นสัญลักษณ์ของ 
Multivalued ได้ดังนี้ 

 

A                  B 

A                  C 

 

     ซึ่งรายละเอียดการปรับรีเลชันให้มีคุณสมบัติ 4NF ดังแสดงตามตัวอย่างที่ 3.2 

 

 

 

 

relation โครงสร้างรายวิชา (เดิม) 

relation อาจารย์ -รายวิชา  

คีย์นอก 



66 

ตัวอย่างที่ 3.2 โครงสร้างรีเลชันนักศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติ 4NF และคีย์หลักของรีเลชันต้อง
ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อวิชา และกิจกรรม  

 

รหัสนักศึกษา ชื่อวิชา กิจกรรม 

60040332101 Music Swimming 

60040332101 Accounting Swimming 

60040332101 Music Tennis 

60040332101 Accounting Tennis 

60040332110 Math Jogging 

 

       จากรีเลชันนักศึกษาพบว่าไม่มีคุณสมบัติ 4NF เนื่องจากแอตตริบิวต์ รหัส
นักศึกษาสามารถระบุแอตตริบิวต์ชื่อวิชาได้หลายค่า และยังสามารถระบุกิจกรรมได้หลายค่า ซึ่งทั้ง
แอตตริบิวต์ชื่อวิชากับกิจกรรมไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 

       เมื่อพบรีเลชันที่ไม่มีคุณสมบัติ 4NF สามารถแตกออกเป็นรีเลชันใหม่เหมือนกับ
กระบวนการท าให้เป็นบรรทัดฐานที่ผ่านมา เช่น จากตัวอย่างที่ 3.2 ท าการปรับรีเลชันให้มีคุณสมบัติ 
4NF ได้โดยแตกเป็นรีเลชันใหม่ได้ 2 รีเลชัน มีโครงสร้างดังภาพที่ 3.26 

 

รหัสนักศึกษา ชื่อวิชา  รหัสนักศึกษา กิจกรรม 

60040332101 Music  60040332101 Swimming 

60040332101 Accounting  60040332101 Tennis 

60040332110 Math  60040332110 Jogging 

   

ภาพที่ 3.26 รีเลชันย่อยท่ีมีคุณสมบัติ 4NF 

 

 

relation นักศึกษา 

relation นักศึกษา-รายวิชา (ใหม่) relation นักศึกษา-กิจกรรม (ใหม่) 
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        2.3.6 รูปแบบบรรทัดฐานในระดับท่ี 5NF (Fifth Normal Form หรือ 5NF) 

                5NF เป็นระดับที่ต้องท าการก าจัดความสัมพันธ์แบบทรานซิทีฟที่เกิดขึ้น
ระหว่างแอตตริบิวต์ภายในรีเลชัน โดยกฎของ 5NF มีดังนี้ 

 “รีเลชันจะมีคุณสมบัติเป็น 5NF ได้ก็ต่อเมื่อ รีเลชันนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบ 4NF 
และ รีเลชันจะต้องไม่มีคุณสมบัติแบบ Join Dependency ระหว่างแอตตริบิวต์” 

       Join Dependency เป็นการน ารีเลชันที่เกิดจากการท าให้เป็นบรรทัดฐานใน
ระดับ 4NF หรือรีเลชันย่อยมารวมเข้าด้วยกันแล้วท าให้รีเลชันที่ได้มีข้อมูลแปลกไปจากเดิมหรือไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริง 

       การท าให้รีเลชันมีคุณสมบัติ 5NF นั้นจะเป็นการตรวจสอบโครงสร้างของรีเลชัน
ย่อยที่ได้จากระดับ 4NF ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยน ารีเลชันย่อยเหล่านั้นรวมเข้าด้วยกันอีกครั้ง หากพบ
ข้อมูลผิดปกติ แสดงว่าไม่ควรแตกเป็นรีเลชันย่อย และรีเลชันเดิมมีคุณสมบัติเป็น 5NF ได้ และหาก
พบข้อมูลไม่ผิดปกติ แสดงว่าสามารถแตกเป็นรีเลชันย่อยได้และมีคุณสมบัติเป็น 5NF ด้วย เช่น จาก
ตัวอย่างที่ 3.2 ที่ผ่านมาได้ 2 รีเลชันย่อยคือ นักศึกษา-รายวิชา และนักศึกษา-กิจกรรม น า 2 รีเลชัน
มาตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติ 5NF หรือไม่ โดยน ามารวมกันและต้องไม่เกิด Join Dependency 

ระหว่างแอตตริบิวต์ ดังภาพ 3.27 

 

 

รหัสนักศึกษา ชื่อวิชา  รหัสนักศึกษา กิจกรรม 

60040332101 Music  60040332101 Swimming 

60040332101 Accounting  60040332101 Tennis 

60040332110 Math  60040332110 Jogging 

   

 

 

 

 

 

ได ้

relation นักศึกษา-รายวิชา (ใหม่) relation นักศึกษา-กิจกรรม (ใหม่) 
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รหัสนักศึกษา ชื่อวิชา กิจกรรม 

60040332101 Music Swimming 

60040332101 Accounting Swimming 

60040332101 Music Tennis 

60040332101 Accounting Tennis 

60040332110 Math Jogging 

 

ภาพที่ 3.27 น ารีเลชันย่อยมาตรวจสอบคุณสมบัติ 5NF 

     จากภาพที่ 3.27 เมื่อรวมทั้ง 2 รีเลชันเข้าได้กันจะได้รีเลชันเดิม (นักศึกษา) ที่มี
ข้อมูลไม่ผิดปกติ แสดงว่ารีเลชันใหม่ที่แตกออกมานั้นมีคุณสมบัติ 5NF แล้ว นั้นคือทั้งรีเลชัน 
นักศึกษา-รายวิชา และนักศึกษา-กิจกรรม (ใหม่) มีคุณสมบัติ 5NF 

การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ 

 การออกแบบฐานข้อมูลทั้งในระดับแนวคิดและตรรกะที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้ระบุถึงเทคโนโลยีที่
จะใช้ในการสร้างฐานข้อมูล ส าหรับการออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพนั้นเป็นการน าโครงร่าง
ของแบบจ าลองข้อมูลที่ได้จากการออกแบบในระดับตรรกะมาก าหนดรูปแบบต่างๆ ทางกายภาพ
ให้กับฐานข้อมูลที่จะสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลดังนี้ (ณัฐพงศ์ วารี
ประเสริฐ, 2552: 285-304; สมลักษณ์ ละอองศรี, 2556: 50-66; Connolly & Begg, 2015: 563-
583) 

 1. เลือกระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)   
    การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการก่อนแปลงแบบจ าลองข้อมูลให้
เป็นตาราง โดยโปรแกรมที่นิยมใช้ ได้แก่  MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, 

Informix, Postgres, และ MongoDB เป็นต้น โดยมีหลักในการเลือกดังนี้ 

    1.1 จ านวนผู้ใช้เข้าใช้งานฐานข้อมูลพร้อมกันสูงสุด ซึ่ง DBMS ที่เลือกนั้นจะต้องรองรับ
การเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ใช้ได้ในขณะเวลาเดียวกัน  
    1.2 งบประมาณขององค์กรในการจัดหา DBMS ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการติดตั้ง
ระบบฐานข้อมูล 

relation นักศึกษา 
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    1.3 แนวโน้มปริมาณข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะต้องพิจารณาจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมใน
การจัดเก็บข้อมูล ซ่ึง DBMS จะต้องรองรับการปรับเพิ่มฮาร์ดแวร์ได้ง่าย 
    1.4 รองรับการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือขยายการ
ด าเนินงานขององค์กร เช่น การท าธุรกิจออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

   1.5 มีเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนางาน เช่น การประมวลผลข้อมูลมหาศาลด้านการค้า 
เพ่ือช่วยในการท านายแนวโน้มทางการค้า หรืองานออกรายงานต่างๆ  เพ่ือแสดงผลข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว   

2. การปรับโครงร่างฐานข้อมูลในระดับตรรกะเป็นโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพ 

   ในขั้นตอนนี้จะท าการปรับโครงร่างเพ่ือให้สามารถน าไปสร้างในโปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล (DBMS) ที่เลือกใช้ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมน าไปสร้างเป็นโครงสร้าง
ตาราง และน าข้อมูลเข้าสู่ตาราง ส าหรับตารางจะมีรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องก าหนดดังนี้ 

   2.1 ก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของข้อมูล โดยก าหนดคุณสมบัติโครงสร้างข้อมูลทั้งหมด
ทีต่้องน าไปสร้างเป็นฐานข้อมูลจริง เช่น ก าหนดชื่อและความหมายของตาราง ชื่อและความหมายของ
ฟิลด์ ชนิดข้อมูลของแต่ละฟิลด์ คีย์ฟิลด์ และตารางท่ีอ้างอิง เป็นต้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

        2.1.1 การตั้งชื่อให้เป็นมาตรฐาน กรณีตั้งเป็นมาตรฐานทั้งองค์กรจะท าให้ง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจรายละเอียดของฐานข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ และสะดวกต่อการรวม
หลายฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน ส าหรับแนวทางการตั้งชื่อให้เป็นมาตรฐานมีดังนี้ 

      2.1.1.1 การตั้งชื่อตาราง ควรตั้งมาจากชื่อของเอนทิติ้ที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
กระชับ และสื่อถึงวัตถุประสงค์และหน้าที่ของตาราง อาจใช้ค าย่อเพ่ือลดความยาวของชื่อหรือ
เครื่องหมายขีดเส้นใต้ในการแยกค า ชื่อตารางของฐานข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กรต้องไม่ซ้ ากัน เช่น 
ตาราง student หมายถึงตารางที่จัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา และ ตาราง teacher เป็นตารางที่เก็บ
ข้อมูลของอาจารย์ เป็นต้น 

      2.1.1.2 การตั้งชื่อฟิลด์ ให้ตั้งมาจากชื่อของแอตตริบิวต์ และต้องไม่ซ้ ากันภายใน
ตาราง ตั้งให้มีความหมายสื่อถึงข้อมูลที่จัดเก็บ และไม่เขียนติดกัน ถ้าชื่อนั้นเกิดจากการผสมค าศัพท์
หรือให้แยกค าด้วยการใช้เครื่องหมายขีดเส้นใต้ เช่น รหัสลูกค้าควรตั้งเป็น customer_id ไม่ควรใช้ 
customerid เป็นต้น 

        2.1.2 ก าหนดรายละเอียดให้กับฟิลด์ที่ได้ออกแบบไว้ในระดับตรรกะมาท าการก าหนด
ชนิดข้อมูล ขนาด และค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละฟิลด์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานและสอดคล้องกับ DBMS 
ที่เลือกใช้ เช่น ฟิลด์ข้อมูลเงินเดือนควรก าหนดชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ชื่อนักศึกษาควร
เก็บเป็นตัวอักษรที่มีความยาว 50 อักขระ เป็นต้น การก าหนดค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละฟิลด์ ได้แก่ มี
ค่าซ้ าได้หรือไม่ เป็นค่านัลได้หรือไม่ และมีค่าโดยปริยายหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละฟิลด์ต้องก าหนดให้
ชัดเจนก่อนน าไปสร้างตารางในฐานข้อมูล 
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         2.1.3 ก าหนดการควบคุมความถูกต้องให้กับข้อมูล (Integrity Rule) การควบคุมความ
ถูกต้องให้กับข้อมูลที่จัดเก็บภายในตาราง กรณีที่มีการเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูล ซึ่งวิธีการก าหนดจะ
แตกต่างกันไปตาม DBMS ที่เลือกใช้ ส่วนการก าหนดนั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วนดังนี้ 

       2.1.3.1 กฎควบคุมความถูกต้องของเอนทิตี้ (Entity Integrity Rule) เป็นการ
ก าหนดคีย์หลักให้กับตาราง ซึ่งคีย์หลักนั้นจะต้องไม่เป็นค่านัลและมีค่าไม่ซ้ า สามารถเขียนค าสั่งภาษา 
SQL สร้างกฎควบคุมความถูกต้องได้ดังนี้ 

Create table book ( 
   Call_no varchar(20) primary key, 
   Isbn varchar(25), 
   Book_name varchar(50), 
   Publisher varchar(100), 
   Year_pub varchar(10), 
   Author varchar(100)) 

 

  จากตัวอย่าง สามารถระบุค าว่า primary key หลังฟิลด์ที่จะก าหนดเป็นคีย์หลักได้
เลย จากการประมวลผลค าสั่งจะได้ตารางชื่อ book ที่มีฟิลด์ Call_no เป็นคีย์หลักของตาราง หรือใช้
ค าสั่งต่อไปนี้กรณีที่สร้างตารางแล้ว แต่ยังไม่ได้ก าหนดคีย์หลักให้กับตาราง 

   ALTER TABLE book ADD PRIMARY KEY (call_no) 

ส่วนในฐานข้อมูล MySQL สามารถด าเนินการโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin ดังภาพที่ 
3.28 

 

 

 

ภาพที่ 3.28 การใช้โปรแกรม phpMyAdmin ก าหนดคีย์หลักให้กับตาราง 

  

 

 

4.เลือกเพื่อก าหนดคียห์ลัก 

1.ระบุชื่อของฟิลด์ 2.ระบุชนิดข้อมูลของฟิลด์ 

3.ระบุขนาดของฟิลด ์

5.กด “บันทึก” เมื่อระบุรายละเอยีดครบทุกฟิลด ์
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และสามารถเพ่ิมคีย์หลักให้กับตารางที่ได้สร้างไว้แล้ว ดังภาพที่ 3.29 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.29 การใช้โปรแกรม phpMyAdmin ก าหนดคีย์หลักให้กับตารางที่สร้างไว้แล้ว 

     2.1.3.2 กฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิง (Referential Integrity rule) 
เป็นการก าหนดความถูกต้องในการอ้างถึงข้อมูลระหว่างตารางที่มีความสัมพันธ์กัน เขียนเป็นค าสั่ง
ภาษา SQL ดังนี้ 

Create table village ( 
   Village_id int(11) primary key, 
   Village_name varchar(100), 
   Sub_district_id int(11), 
   Village_history text, 
   topography text, 
   bound text,ecology text,economics text, 
   Constraint fk_sub_district_id Foreign key(Sub_district_id) 
   References sub_district(sub_district_id)) 

 

1.เลือกตาราง 

2.คลิกที่ “โครงสร้าง” 

3. กดปุ่ม “ลงมือ” เพื่อเปิดหน้าจอก าหนดคีย์หลัก 6.เลือกฟิลด์ที่
จะก าหนดเป็น
คีย์หลัก 

7. กดปุ่ม “บันทึก” 

4. ปรากฎหน้าจอ
ก าหนดคีย์หลกั 

5. เลือก “primary” 
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 จากตัวอย่างเป็นค าสั่งสร้างตาราง village ประกอบด้วยฟิลด์ village_name, 
sub_district_id, village_history, topography, bound, ecology และ economics คีย์หลักของ
ตารางเป็นฟิลด์ village_id และมีฟิลด์ sub_district_id เป็นคีย์นอกที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงกับตาราง 
sub_district ด้วยฟิลด์คีย์หลัก sub_district_id  

 นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดการควบคุมความถูกต้องเพ่ิมให้กับตารางที่สร้างแล้ว
ด้วยค าสั่งต่อไปนี้ 

Alter Table village add Constraint fk_sub_district_id Foreign 
key(Sub_district_id) References sub_district(sub_district_id) 

เป็นค าสั่งในการปรับปรุงโครงสร้างตาราง โดยการเพ่ิมคีย์นอกฟิลด์ sub_district_id 
ตาราง village ที่เชื่อมโยงไปยังตาราง sub_district ด้วยฟิลด์ sub_district_id ซึ่งเป็นคีย์หลักของ
ตาราง sub_district 

ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL สามารถเพ่ิม ปรับปรุง และลบกฎการควบคุมความ
ถูกต้องดังกล่าวของแต่ละตาราง ดังมีรายละเอียดตามภาพที่ 3.30a และ 3.30b 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.30a การใช้โปรแกรม phpMyAdmin ก าหนดกฎควบคุมความถูกต้องในการอ้างอิง 

 

 

1.เลือกตาราง 

2.คลิกที่ “โครงสร้าง” 

3. กดปุ่ม “ลงมือ” เพื่อเปิดหน้าจอก าหนดคีย์หลัก 

4. ปรากฎหน้าจอก าหนด
คีย์หลักดังภาพที ่3.26b 
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ภาพที่ 3.30b การใช้โปรแกรม phpMyAdmin ก าหนดกฎควบคุมความถูกต้องในการอ้างอิง (ต่อ) 

   2.2 ตัวอย่างตารางที่ได้จากการออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาย ดังภาพที่ 3.31 

 

 

ภาพที่ 3.31 โครงสร้างตาราง village ที่เก็บข้อมูลหมู่บ้าน 

6. ตั้งชื่อกฎ 

7. เลือกฟิลด์ที่จะ
ก าหนดการอ้างอิง 5. เลือก “index” 

8. กดปุ่ม “บันทึก” 

9. แสดงผลลัพธ์ 

ชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ 

รายละเอียด
แต่ละฟิลด ์

ชนิดข้อมูลที่จัดเก็บ 

10. เลือกเมื่อต้องการแก้ไขกฎ 

11. เลือกเมื่อต้องการลบกฎ 
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   2.3 การสร้างดัชนี (Create Index) หรือการก าหนดดัชนีให้กับตาราง วัตถุประสงค์หลักใน
การสร้างดัชนี คือ ช่วยให้การเข้าถึงหรือค้นหาข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนิยมสร้างดัชนีกับฐานข้อมูลที่มี
ขนาดใหญห่รือมปีริมาณข้อมูลจ านวนมาก การสร้างดัชนีมีรายละเอียดดังนี้ 

        2.3.1 แนวทางการก าหนดดัชนี 

      ในการสร้างดัชนีให้กับตารางอาจต้องสูญเสียประสิทธิภาพในการเพ่ิม แก้ไข 
และลบข้อมูล แต่จะได้มาซึ่งความเร็วในการสอบถามข้อมูล ดังนั้นจึงมีแนวทางพิจารณาการก าหนด
ดัชนีดังนี้ 

    2.3.1.1 ตารางที่เหมาะกับการสร้างดัชนีนั้นเป็นตารางที่มีการเข้าถึงหรือค้นหา
ข้อมูลบ่อย และตารางมีข้อมูลจ านวนมาก 

    2.3.1.2 หลีกเลี่ยงสร้างดัชนีให้กับตารางท่ีมีการปรับปรุงข้อมูลบ่อยๆ 

    2.3.1.3 เลือกฟิลด์หรือคอลัมน์ที่มีการใช้งานบ่อย (ใช้ค าสั่ง Select) หรือใช้เป็น
เงื่อนไข (Where) ในการค้นหาข้อมูล ซึ่งการเลือกฟิลด์ในการสร้างดัชนีสามารถเลือกจากฟิลด์ที่เป็น
คีย์หลัก (ดัชนีหลัก) หรือไม่ใช่คีย์หลักก็ได้ (ดัชนีรอง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน และไม่
จ าเป็นต้องเลือกจากฟิลด์เดียวมาสร้างดัชนีก็ได้ 
      2.3.1.4 หลีกเลี่ยงฟิลด์ที่มีการปรับปรุงข้อมูลบ่อยมาสร้างเป็นดัชนี 
      2.3.1.5 สามารถสร้างดัชนีมากกว่า 2 หรือ 3 ดัชนีบนตารางเดียวได้ทั้งนี้ให้
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงประสิทธิภาพที่ได้จากการใช้งาน 

        2.3.2 การก าหนดดัชนีหรือการสร้างดัชนี หลักจากที่ได้พิจารณาแล้วว่าจะสร้างดัชนี  
สามารถด าเนินการโดยใช้ค าสั่งภาษา  SQL เช่น ต้องการค้นหาหนังสือ (book_name) ชื่อ  

“ฐานข้อมูล” จากตารางหนังสือ (book) ด้วยชื่อหนังสือ (book_name ) สามารถเขียนค าสั่งได้ดังนี้ 

Select * from book where book_name like “%ฐานข้อมูล%” 

         เมื่อพิจารณาแล้ว book_name สามารถสร้างเป็นดัชนี เ พ่ือช่วยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการค้นหา โดยเขียนเป็นค าสั่งดังนี้ 

 Create Index bookIndex On book (book_name) 

         ผลของค าสั่งจะท าให้ตาราง book (หนังสือ) มีดัชนีชื่อ bookIndex ไว้ช่วยให้
การค้นหาข้อมูลไดเ้ร็วขึ้น 

        นอกจากค าสั่ งภาษา SQL ข้างต้นแล้วสามารถสร้างดัชนีด้วยโปรแกรม เช่น 
phpMyAdmin ช่วยในการสร้างดัชนีของฐานข้อมูล MySQL ดังภาพที่ 3.30a และ 3.30b 
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3. การน าโครงสร้างข้อมูลระดับกายภาพไปใช้งาน  

   เมื่อได้โครงสร้างข้อมูลระดับกายภาพแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการน าไปสร้างตารางภายใน
ฐานข้อมูลในโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้ อาทิ MySQL และเพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนการ
น าโครงสร้างไปใช้งานมากยิ่งขึ้ง ขั้นตอนพ้ืนฐานในการสร้างฐานข้อมูลมี 2 ขั้นตอนซึ่งจะอธิบายตาม
การใช้งานฐานข้อมูล MySQL ดังนี้ 

   3.1 การสร้างฐานข้อมูล สามารถสร้างฐานข้อมูลด้วยค าสั่งภาษา SQL คือ CREATE 

DATABASE หรือในฐานข้อมูล MySQL เมื่อผู้ดูแลฐานข้อมูลเข้ามาที่โปรแกรม phpMyAdmin แล้ว
จะพบหน้าจอดังภาพที่ 3.32 และสามารถด าเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวได้ 

 

 

 

ภาพที่ 3.32 การสร้างฐานข้อมูลใน MySQL 

   3.2 การสร้างโครงสร้างตารางข้อมูล ส าหรับการสร้างโครงสร้างตารางข้อมูลสามารถใช้
ค าสั่ง CREATE TABLE หรือด าเนินการด้วยโปรแกรม phpMyAdmin ของในฐานข้อมูล MySQL ดัง
แสดงตามภาพที่ 3.33 

 

 

 

1.ระบุชื่อฐานข้อมูล 2.กดปุ่ม “สร้าง” 

3. ปรากฎหน้าจอแสดงผล
การสร้างฐานข้อมูล 
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ภาพที่ 3.33 การสร้างตารางในฐานข้อมูล MySQL 

   ในการสร้างฐานข้อมูลนั้นมีหลักส าคัญที่ต้องด าเนินการคือการสร้างกฎควบคุมความ
ถูกต้องของข้อมูล และความควบคุมปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งสามารถใช้ค าสั่งในโปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูลก าหนดข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ต้องใช้กับฟิลด์ เช่น ก าหนดฟิลด์ที่จะเป็นคีย์หลัก คีย์
นอก โดเมนหรือค่าที่เป็นไปได้ของบางฟิลด์ ก าหนดให้ฟิลด์ต้องมีค่าข้อมูล (Not Null) และ
ก าหนดการควบคุมความถูกต้องให้กับข้อมูล เป็นต้น 

 

 

1.ระบุชื่อตาราง 
2.จ านวนฟิลด์ในตาราง 

3.กด “ลงมือ” 

4. ปรากฎหน้าจอก าหนด
รายละเอียดของแต่ละฟิลด ์

5.ก าหนดรายละเอยีด
ของแต่ละฟิลด ์

6.กด “บันทึก” 

7. แสดงผลการ
สร้างตาราง 

8.ชื่อตารางที่
สร้างเรียบร้อย 
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สรุป 

 การออกแบบฐานข้อมูลประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้งาน 2) การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด โดยจะน าข้อมูลที่ส ารวจและวิเคราะห์ว่าผู้ใช้
ต้องการจัดเก็บข้อมูลอะไรมาน าเสนอเป็นแผนภาพอีอาร์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่
ต้องการ 3) การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะที่จะน าแผนภาพอีอาร์มาแปลงเป็นรีเลชันตาม
แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จากนั้นท าการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลโดยท าให้เป็นบรรทัดฐาน
และ 4) การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ น ารีเลชันจากขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลใน
ระดับตรรกะมาก าหนดเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล การ
ก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของข้อมูล และการน าโครงสร้างนั้นไปใช้งาน 

แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือแผนภาพอีอาร์ (Entity Relationship Diagram 

หรือ E-R diagram) เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบ
ฐานข้อมูลในระดับแนวคิด ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ เอนทิตี้ แอตตริบิวต์ และความสัมพันธ์ จาก
แผนภาพอีอาร์นักออกแบบฐานข้อมูลจะต้องน าไปแปลงเป็นรีเลชันหรือตาราง และท าให้รีเลชันนั้น
เป็นบรรทัดฐานหรือปรับไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลก่อนน าไปสร้างตารางภายในฐานข้อมูล 
ส าหรับการท าให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) นั้นเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ที่เกิดระหว่าง
แอตตริบิวต์ของรีเลชัน ว่าแอตตริบิวต์ใดควรอยู่กับรีเลชันใด ถ้าไม่เหมาะสมให้แตกออกเป็นรีเลชัน
ใหม่ โดยใช้หลักการขึ้นต่อกันของแต่ละแอตตริบิวต์ภายในรีเลชัน นั้นคือทุกแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก
จะต้องขึ้นต่อกันกับ  แอตตริบิวต์คีย์หลักของรีเลชันเท่านั้น ถ้าพบว่ามีบางแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก
ไปขึ้นต่อกันกับบางส่วนของแอตตริบิวต์คีย์หลัก หรือแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก จะต้องท าการก าจัด
ออกไปโดยการแตกเป็นรีเลชันใหม่ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่จะเกิดในฐานข้อมูล เมื่อได้รีเลชัน
หรือตารางที่ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนถัดไปเป็นก าหนดเทคโนโลยีที่จะใช้ในการสร้าง
ฐานข้อมูล พร้อมทั้งจะต้องก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของข้อมูล การสร้างดัชนีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพในการค้นหาข้อมูล และท าการสร้างฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่
เลือกใช้ 



บทท่ี 4 

ภาษามาตรฐานส าหรับการนิยามและการใช้ข้อมูล 

 ภาษาเอสคิวแอล (SQL ย่อมาจาก Structured Query Language) หรือภาษาสอบถามข้อมูล เป็น
ภาษาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database) ในการบริหารจัดการ
กับข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษที่ไวยากรณ์ง่ายในการท าความเข้าใจและน าไปใช้
งาน ในบทนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของค าสั่งในภาษา SQL  ชนิดของข้อมูล ลักษณะการใช้งาน 
และรายละเอียดประเภทของค าสั่งต่างๆ ที่ใช้ในภาษา SQL  นั้นคือ ภาษานิยามข้อมูล ภาษาจัดการข้อมูล 
และภาษาควบคุมข้อมูล เพื่อที่จะได้น าไปใช้ในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  ส่วนตัวอย่างที่ใช้
ประกอบค าอธิบายในแต่ละประเด็นได้มาจากการรวบรวม พิจารณาและวิเคราะห์จากประสบการณ์การสอน
ของผู้เขียนที่น าเร่ืองใกล้ตัวของผู้เรียนมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ง่ายในการท าความเข้าใจ 

บทน าเกี่ยวกับภาษา SQL  

ภาษา SQL ได้พัฒนาจากแนวคิดของ relational calculus และ relational algebra ซึ่ง
เป็นแนวคิดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ E.F.Codd คิดค้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 จากนั้นปี ค.ศ. 1974 
บริษัทไอบีเอ็ม ได้พัฒนางานวิจัยชื่อ “Structured English Query Language: SEQUEL” ในปี ค.ศ. 
1976 ได้พัฒนาเป็น SEQUEL/2 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น SQL  เนื่องจากชื่อเดิมไปซ้ ากับชื่อผลิตภัณฑ์
การค้าของเจ้าอ่ืนที่ใช้มาก่อน หลังจากนั้นเป็นต้นมาเริ่มมีบริษัทต่างๆ เช่น Oracle, DB2, SyBase, 

SQL Server และ MySQL เป็นต้น ผลิตระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์ ท า
ให้เกิด SQL หลายรูปแบบตามแต่ละผลิตภัณฑ์ จึงท าให้ American National Standards Institute 

(ANSI) ราวปี ค.ศ. 1982 ออกมาตรฐานชุดค าสั่ง SQL ขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ผลิตสร้างชุดค าสั่ง SQL ให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน (ณัฏฐพร พิมพายน, 2556: 178-182; พนิดา พานิชกุล และณัฐพงศ์ วารี
ประเสริฐ, 2552: 158-159; มณีโชติ สมานไทย, 2546: 109-119) 

 1. ประเภทของค าสั่งภาษา SQL  

    ค าสั่งภาษา SQL ที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มตาม
ลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 

    1.1 ค าสั่งที่ใช้นิยามหรือก าหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Definition Language) เป็นกลุ่ม
ค าสั่งที่ใช้ในการสร้าง เปลี่ยนแปลง และลบโครงสร้างของฐานข้อมูล ตาราง วิว และดัชนี เป็นต้น
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    1.2 ค าสั่งที่ใช้จัดการข้อมูล (Data Manipulation Language) ค าสั่งในกลุ่มนี้ใช้ในการ
จัดการข้อมูลในแต่ละตาราง ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มค าสั่งที่ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูล และ
เรียกดูข้อมูล 

    1.3 ค าสั่งที่ใช้ควบคุมข้อมูล (Data Control Language) ส าหรับกลุ่มค าสั่งประเภทนี้
ประกอบด้วยค าสั่งที่ใช้ก าหนดสิทธิหรือยกเลิกสิทธิของแต่ละผู้ใช้ ซึ่งสิทธิที่ได้รับจะแตกต่างหรือ
เหมือนกันขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละคน ตัวอย่างสิทธิเช่น การเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล 
การเพ่ิม การแก้ไข และลบข้อมูล เป็นต้น 

 2. ชนิดของข้อมูลที่ใช้ในภาษา SQL  

    ชนิดของข้อมูลจะหมายถึงลักษณะข้อมูลหรือชนิดของค่าที่บรรจุอยู่ในคอลัมน์หรือฟิลด์
ต่างๆ ของตาราง ค่าทุกค่าในคอลัมน์ที่ก าหนดจะต้องมีชนิดเดียวกัน เช่น ชื่อและนามสกุลนักศึกษา
จะต้องเป็นตัวหนังสือ เงินเดือนของอาจารย์ต้องเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยม และวันเดือนปีเกิดของ
อาจารย์เป็นวันที่ เป็นต้น ส่วนการน าไปใช้หรือก าหนดชนิดของข้อมูลให้แต่ละคอลัมน์ของตารางใน
ฐานข้อมูลจะต้องศึกษาของแต่ละระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ว่ามีชนิดของข้อมูลอะไรบ้างให้ใช้
งาน เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ให้เหมาะสม ส่วนการก าหนดชนิดของข้อมูลนั้นจะพิจารณาตามลักษณะ
ข้อมูลของแต่ละฟิลด์ ชนิดของข้อมูลพื้นฐานนั้นสามารถแบ่งได้ 3 ชนิดดังนี้    

   2.1 ตัวอักขระ (Character) สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ 

         2.1.1 ตัวอักขระที่มีความยาวคงที่ (Fixed-length Character) จะใช้ char(n) หรือ 
character(n) แทนชนิดข้อมูลประเภทนี้ และสามารถเก็บข้อมูลที่มีความยาวได้มากที่สุด 255 อักขระ 
โดยจะจองพ้ืนที่ในหน่วยความจ าที่มีความยาวเท่ากับจ านวนอักขระที่ได้ก าหนดไว้ นั้นคือ n อักขระ 

         2.1.2 ตั ว อั กขระที่ มี ค ว ามย าว ไม่ ค งที่  (Variable –length Character) จะ ใ ช้  
varchar(n) แทนชนิดข้อมูลประเภทนี้ และเก็บข้อมูลที่มีความยาวได้มากสุด 4,000 อักขระ โดยจะ
จองพ้ืนที่ในหน่วยความจ าที่มีความยาวแปรผันตามจ านวนตัวอักขระที่จัดเก็บจริง 

    2.2 ตัวเลข (Numeric) ชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขในภาษา SQL สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

         2.2.1 ตัวเลขจ านวนจริง (Number) แทนตัวเลขท่ีมีและไม่มีจุดทศนิยม ในภาษา SQL  

จะใช้ number(n) แทน ซึ่ง n หมายถึงจ านวนหลักท่ีต้องการจัดเก็บ 

         2.2.2 ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม (Decimal) ในภาษา SQL จะใช้ decimal(m,n) แทนชนิด
ข้อมูลประเภทนี้ ซึ่ง m หมายถึงจ านวนหลักของตัวเลขทั้งหมดนับรวมตัวเลขหลังจุดทศนิยม และ n 

หมายถึงจ านวนหลักของตัวเลขหลังจุดทศนิยม เช่น decimal(3,1) เก็บได้สูงสุดคือ 99.9 

         2.2.3 ตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยม  (Integer) หรือจ านวนเต็มบวกหรือลบ จ านวน 10 
หลัก มีค่าตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,648 
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    2.3 วันที่และเวลา (Data and Time) ชนิดข้อมูลเป็นวันที่หรือเวลา ในภาษา SQL จะใช้ 
date แทนชนิดข้อมูลประเภทวันที่และเวลามีรูปแบบของวันที่สามารถก าหนดตามความต้องการให้
เ ลื อก ใช้ ง าน  เ ช่ น  yyyy-mm-dd (2016-11-05) และ  dd/mm/yyyy (05/11/2016)  เ ป็ นต้ น 
นอกจากนี้สามารถก าหนดชนิดข้อมูลให้แต่ละแอตตริบิวต์เป็นเฉพาะวันที่หรือเวลาได้ 

 3. ลักษณะการใช้งานของภาษา SQL  

    การน าภาษา SQL ไปใช้งานสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ การฝังหรือแทรกภาษา 
SQL ไว้ในโปรแกรมอ่ืน และ การเขียนภาษาท่ีมีการโต้ตอบแบบทันที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    3.1 ภาษา SQL ที่ฝังอยู่ในโปรแกรมภาษาอ่ืน (Embedded mode) เป็นลักษณะการน า
ภาษา SQL ไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอ่ืน โดยจะฝังปนอยู่
ภายในรหัสของภาษาโปรแกรมนั้นๆ ส่วนภาษาดังกล่าวจะต้องเป็นภาษาที่สนับสนุนการติดต่อใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล ค าสั่งภาษา SQL จะท างานก็ต่อเมื่อมีการประมวลผลโปรแกรมที่ฝังภาษา SQL นั้น
ไว้ เช่น การฝังภาษา SQL ไว้ในภาษาพีเอชพี ดังภาพที ่4.1  เป็นต้น 

 

ภาพที่ 4.1 การใช้งานภาษา SQL แบบฝังอยู่ในโปรแกรมภาษาอ่ืน 

    3.2 ภาษา  SQL แบบโต้ตอบทันที  (Interactive mode) ลักษณะนี้จะใช้ติดต่อกับ
ฐานข้อมูลโดยตรง โดยพิมพ์ค าสั่งภาษา SQL ผ่านหน้าจอที่ระบบฐานข้อมูลเตรียมไว้ให้ใช้งาน ผลลัพธ์
ที่ได้จะแสดงออกมาทันที เช่น เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลผ่านโปรแกรม phpMyAdmin ในฐานข้อมูล 
MySQL สามารถด าเนินการดังภาพที ่4.2 เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.2 การใช้งานภาษา SQL แบบโต้ตอบทันที 

กลุ่มค าสั่งภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) 

 ภาษา SQL มีกลุ่มค าสั่งส าหรับนิยามโครงสร้างของฐานข้อมูลอยู่ทั้งหมด 3 ค าสั่งคือ ค าสั่ง 
Create, Alter และ Drop ซึ่งสามารถใช้กับฐานข้อมูล ตาราง วิว และดัชนีได้เช่นกัน ซ่ึงมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ (พนิดา พานิชกุล และณัฐพงศ์ วารีประเสริฐ, 2552 : 160-165; มณีโชติ สมานไทย, 2546: 

115) 

 1. การสร้างตารางข้อมูล (Create table) ค าสั่งภาษา SQL ที่ใช้ในการสร้างตารางขึ้นใหม่
ในฐานข้อมูล คือ Create table มีรูปแบบการเขียนดังนี้ 

Create Table  <table-name> 

(<column-name><data type>[<size>][[constraint <constraint-name>] 

constraint type], [<column-name><data type>[<size>],…]); 

 โดยที่ 

Create Table   เป็นค าสั่งที่ต้องมีทุกครั้งที่ต้องการสร้างตาราง 
table-name   คือชื่อตารางที่ต้องการสร้าง 
column-name  คือชื่อของคอลัมน์ในตาราง table-name 

data type   คือชนิดข้อมูลของคอลัมน์นั้นๆ 

constraint   คือข้อก าหนดของคอลัมน์ที่ต้องการสร้าง 
constraint-name คือชื่อของข้อก าหนด 

constraint type คือประเภทของข้อก าหนด 

 

 

 

1.เลือกตารางที่
ต้องการเข้าถึง 

2.คลิกท่ี SQL 

3.พิมพ์ค าสั่ง SQL 

4.คลิก “ลงมือ” 
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ตัวอย่างที่ 4.1 การสร้างตารางนักศึกษา สามารถเขียนเป็นภาษา SQL ดังนี้ 

   Create Table studenttab 

      (std_code varchar(11), first_name varchar(50), 

      last_name varchar(50), address varchar(100), 

      gpa  decimal(5,2), dept_no varchar(2)); 

    จากตัวอย่างที่ 4.1 ได้ตารางเก็บข้อมูลนักศึกษาชื่อ studenttab โดยตารางประกอบด้วย 
6 คอลัมน์คือ คอลัมน์ std_code มีชนิดข้อมูลเป็น varchar หรือเก็บตัวอักขระความยาว 11 ตัวอักษร 

คอลัมน์ first_name มีชนิดข้อมูลเป็น varchar หรือเก็บตัวอักขระความยาว 50 ตัวอักษร คอลัมน์ 
last_name มีชนิดข้อมูลเป็น varchar หรือเก็บตัวอักขระความยาว 50 ตัวอักษร คอลัมน์ address 

มีชนิดข้อมูลเป็น varchar หรือเก็บตัวอักขระความยาว 100 ตัวอักษร คอลัมน์ gpa มีชนิดข้อมูลเป็น 
decimal หรือ เก็บตัวเลขจุดทศนิยมความยาว 5 หลัก (รวมตัวเลขหลังจุดทศนิยม) และตัวเลขหลัก
จุดทศนิยม 2 หลัก เช่น 999.99 เป็นต้น และคอลัมน์ dept_no มีชนิดข้อมูลเป็น varchar หรือเก็บ
ตัวอักขระความยาว 2 ตัวอักษร 

    จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการสร้างตารางแบบไม่มีการก าหนดข้อจ ากัดใด ๆ ซึ่งในการสร้าง
ตารางนั้นจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดข้อจ ากัดเพ่ือป้องกันการเกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลดังนี้ 

       1.1 ก าหนดไม่ให้คอลัมน์เป็นค่านัล (Not Null) หมายถึง มีการก าหนดให้ค่าข้อมูลของ
บางคอลัมน์มีค่านัลไม่ได้ หรือต้องมีค่าข้อมูล เช่น คอลัมน์ std_code หรือรหัสนักศึกษาจะต้องมีค่า
ข้อมูล คอลัมน์ first_name หรือชื่อนักศึกษาจะต้องมีค่าข้อมูล และคอลัมน์ last_name หรือสกุล
นักศึกษาจะต้องมีค่าข้อมูล เป็นต้น โดยสามารถเขียนเป็นค าสั่งภาษา SQL ได้ดังตัวอย่างที่ 4.2 

       1.2 ก าหนดคอลัมน์ไม่ให้มีค่าซ้ ากัน (Unique) มีการก าหนดให้ค่าข้อมูลของบางคอลัมน์
มีค่าไม่ซ้ า หรือมีค่าข้อมูลเพียงค่าเดียวภายในตาราง เช่น คอลัมน์ std_code จะต้องมีค่าข้อมูลไม่ซ้ า 
เป็นต้น โดยสามารถเขียนเป็นค าสั่งภาษา SQL ได้ดังตัวอย่างที่ 4.2 

ตัวอย่างท่ี 4.2 การสร้างตารางนักศึกษา และก าหนดข้อจ ากัดให้บางคอลัมน์ดังนี้ 

   Create Table studenttab 

      (std_code varchar(11) not null unique, 

      first_name varchar(50) not null, 

      last_name varchar(50) not null, 

      address varchar(100), 

   gpa decimal(5,2), 

      dept_no varchar(2)); 
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   จากตัวอย่างที่ 4.2 เป็นค าสั่งที่ท างานเหมือนกับตัวอย่างที่ 4.1 แต่มีการก าหนดข้อจ ากัด
เพ่ิมเติมคือ คอลัมน์ std_code ต้องไม่เป็นค่านัล (not null) และมีค่าไม่ซ้ า คอลัมน์ first_name กับ 
last_name ได้ก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมคือ ต้องไม่เป็นค่านัล (not null)  ส่วนคอลัมน์ที่เหลือ
สามารถมีค่าข้อมูลที่จัดเก็บเป็นค่านัลได้ (null) 

       1.3 ก าหนดคีย์หลัก (primary key) คุณสมบัติอีกอย่างที่จ าเป็นต้องก าหนดให้ตารางใน
ฐานข้อมูลคือ ต้องก าหนดให้คอลัมน์ที่เหมาะสมเป็นคีย์หลัก เพ่ือให้ง่ายในการบริหารจัดการข้อมูล
ภายในตาราง เช่น การเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูล เป็นต้น โดยเมื่อก าหนดคีย์หลักให้ตารางแล้ว คอลัมน์
ที่ถูกเลือกจะจัดเก็บค่าที่ไม่ซ้ า และต้องไม่เป็นค่านัล (not null) ในค าสั่งภาษา SQL สามารถก าหนด
คีย์หลักให้กับตาราง 2 วิธีดังนี้ 

  1.3.1 ก าหนดให้คอลัมน์เดียวเป็นคีย์หลัก สามารถเขียนค าสั่งภาษา SQL ตาม
ตัวอย่างที่ 4.3 ดังนี้ 

ตัวอย่างท่ี 4.3 ต้องการสร้างตารางนักศึกษา และก าหนดบางคอลัมน์เป็นคีย์หลักของตารางดังนี้ 

   Create Table studenttab 

      (std_code varchar(11) not null unique primary key, 

      first_name varchar(50) not null, 

      last_name varchar(50) not null, 

      address varchar(100), 

   gpa decimal(5,2), 

      dept_no varchar(2)); 

   จากตัวอย่างที่ 4.3 ก าหนดคีย์หลักให้ตาราง studenttab คือคอลัมน์ std_code ซึ่งเป็น
การก าหนดเพียงคอลัมน์เดียว 

  1.3.2 ก าหนดให้หลายคอลัมน์เป็นคีย์หลัก ซึ่งเขียนเป็นค าสั่งภาษา SQL ตาม
ตัวอย่างที่ 4.4 ดังนี้ 

ตัวอย่างท่ี 4.4 การสร้างตารางนักศึกษา และก าหนดหลายคอลัมน์เป็นคีย์หลักของตารางดังนี้ 

   Create Table studenttab 

      (std_code varchar(11) not null unique, 

    first_name varchar(50) not null, 

       last_name varchar(50) not null, 

       address varchar(100), gpa decimal(5,2), 

       dept_no varchar(2), Primary Key (first_name,last_name)); 
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   จากตัวอย่างที่ 4.4 ก าหนดคีย์หลักให้ตาราง studenttab คือคอลัมน์ first_name และ 
last_name ซึ่งเป็นการก าหนดคีย์หลักจากหลายคอลัมน์ 

       1.4 ก าหนดคีย์นอก (foreign key) หรือคอลัมน์ที่ใช้เชื่อมโยงหรืออ้างอิงข้อมูลกับอีก
ตารางหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นคอลัมน์ที่เก็บค่าข้อมูลเดียวกัน และนิยมตั้งชื่อคอลัมน์เดียวกัน  ดังภาพที่ 
4.3 ทั้ง 2 ตารางมีคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลเดียวกันคือ advisor_id (รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา) ท าหน้าที่เป็น
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 2 ตารางหรือคีย์นอก 

table name : studenttab-advisor  

student_id student_fname student_lname advisor_id 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง is003 

 

Table name : advisortab  

advisor_id advisor_fname advisor_lname 

is001 นาวา วงษ์พรม 

is002 วราภรณ ์ ขยายผล 

is003 ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 
 

ภาพที่ 4.3 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง studenttab-advisor กับ advisortab 

ตัวอย่างที่ 4.5 การสร้างตารางจากภาพที่ 4.3 ในการก าหนดคีย์นอกระหว่างตาราง studenttab-

advisor กับ advisortab  เขียนเป็นค าสั่งภาษา SQL ดังนี้ 

Create Table studenttab-advisor 

      (student_id    varchar(11) not null primary key, 

      student_fname   varchar(50) not null, 

      student_lname   varchar(50), 

      advisor_id     varchar(5), 

   Foreign key (advisor_id) References advisortab(advisor_id)); 

   จากตัวอย่างที่ 4.5 เป็นการสร้างตาราง studenttab-advisor และก าหนดให้คอลัมน์ 
student_id เป็นคีย์หลักของตาราง และก าหนดคอลัมน์ advisor_id เป็นคีย์นอกเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
กับตาราง advisortab ด้วยคอลัมน์ advisor_id ซึ่งเป็นคีย์หลักของตาราง advisortab 

คีย์นอก 
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       1.5 ก าหนดการตรวจสอบข้อมูล (Check) เพ่ือควบคุมความถูกต้องของค่าข้อมูลที่
จัดเก็บในบางคอลัมน์ที่จ าเป็นต้องเป็นค่าเฉพาะสามารถใช้ค าสั่ง Check (<เงื่อนไข>) ต่อท้ายชนิด
และขนาดข้อมูลของคอลัมน์ เขียนเป็นภาษา SQL ดังตัวอย่างที่ 4.6 

ตัวอย่างท่ี 4.6 การสร้างตารางและก าหนดการตรวจสอบข้อมูลด้วยค าสั่ง Check (<เงื่อนไข>) 

Create Table studenttab 

      (first_name varchar(50) not null, 

      last_name varchar(50) not null, 

      address varchar(100), 

      gpa  decimal(5,2) Check (gpa>=0)); 

    จากตัวอย่างที่ 4.6 เป็นการสร้างตาราง studenttab และก าหนดข้อจ ากัดเพ่ิมคือ ค่า
ข้อมูลที่เก็บในคอลัมน์ gpa จะต้องไม่มีค่าเป็นลบ 

 2. การแก้ไขโครงสร้างตารางข้อมูล (Alter table) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาราง
สามารถด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ เช่น การเพ่ิมหรือลบคอลัมน์ และเปลี่ยนชนิดข้อมูลของ
คอลัมน์ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดในการแก้ไขโครงสร้างตารางดังนี้ 

    2.1 การเพ่ิม แก้ไข และลบคอลัมน์ ค าสั่งที่ใช้คือ Alter Table ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่  4.7 การเพ่ิมคอลัมน์ telephone มีชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษรขนาด 50 ในตาราง 
studenttab เขียนค าสั่งได้ดังนี้ 

  Alter Table studenttab Add (telephone varchar(50)); 

 

ตัวอย่างที่ 4.8 การแก้ไขคอลัมน์ telephone มีชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร แต่ขยายขนาดเป็น 100 ใน
ตาราง studenttab เขียนค าสั่งได้ดังนี้ 

   Alter Table studenttab Alter Column (telephone varchar(100)); 

 

ตัวอย่างท่ี 4.9 การลบคอลัมน์ telephone ออกจากตาราง studenttab เขียนค าสั่งได้ดังนี้ 

   Alter Table studenttab Drop Column telephone; 

        

 



87 

   2.2 การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ สามารถใช้ค าสั่ง Alter Table ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 4.10 การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ telephone เป็น phone ของตาราง studenttab เขียน
ค าสั่งได้ดังนี้ 

   Alter Table studenttab Rename telephone to phone; 

    2.3 การเปลี่ยนชื่อตาราง ค าสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อตารางคือ Rename Table... To … 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 4.11 การเปลี่ยนชื่อตาราง studenttab เป็น student เขียนค าสั่งได้ดังนี้ 

        Rename Table studenttab To student; 

 

 3. การลบโครงสร้างตารางข้อมูล (Drop table) เมื่อสร้างตารางขึ้นมาแล้ว อาจมีความ
จ าเป็นที่ต้องลบโครงสร้างตารางนั้นออกจากฐานข้อมูล ซึ่งจะมีผลกระทบถึงข้อมูลที่จัดเก็บในตาราง
นั้นจะถูกลบออกไปโดยปริยาย ก่อนใช้งานค าสั่งประเภทนี้ควรตรวจสอบว่าตารางที่จะลบไม่ได้ใช้งาน
แล้วจริงๆ เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายขึ้นภายในระบบฐานข้อมูล เมื่อมีการลบโครงสร้างผิดตาราง 
ค าสั่งภาษา SQL ในการลบโครงสร้างตารางมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ 

    Drop Table <table-name>[Cascade Constraints]; 

    โดยที่ 

  Drop Table ค าสั่งที่ต้องระบุเมื่อต้องการลบโครงสร้างของตาราง 
table-name ชื่อตารางที่ต้องการลบโครงสร้าง 
Cascade Constraints ระบุเม่ือต้องการลบข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีการอ้างถึงตาราง 

table-name ทิ้งไปทั้งหมด 

ตัวอย่างท่ี 4.12 การลบโครงสร้างตาราง studenttab เขียนเป็นภาษา SQL ดังนี้ 

  Drop Table studenttab; 

    ผลจากการใช้ค าสั่งตามตัวอย่างที่ 4.12 จะท าให้ตาราง studenttab และข้อมูลที่จัดเก็บ
ในตารางถูกลบออกจากฐานข้อมูล 

 

 4. การสร้างดัชนี (Create index) ดัชนีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการค้นหา
ข้อมูล โดยจะเป็นการดึงข้อมูลตามคอลัมน์ที่ต้องการแยกเก็บเป็นตารางข้อมูลไว้ต่างหาก ซึ่งสะดวกใน
การค้นหาข้อมูลในแต่ละแถว เมื่อมีการค้นหาข้อมูลในตารางข้อมูลที่มีการสร้างดัชนี ระบบจัดการ
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ฐานข้อมูลจะค้นหาข้อมูลในตารางดัชนี เมื่อพบดัชนีหรือข้อมูลที่ต้องการแล้วจะชี้ไปยังตารางข้อมูล
เหล่านั้นต่อไป ถึงแม้การสร้างดัชนีจะเปลืองพ้ืนที่ในหน่วยความจ า แต่ก็ท าให้การค้นหาข้อมูลได้เร็ว
ขึ้น การสร้างดัชนีมีรูปแบบภาษา SQL ดังนี้ 

  Create Index <index-name> 

     On <table-name>(< column-name1>[,<column-name2>]…); 

  โดยที่ 

   Create Index ค าสั่งที่ใช้ในการสร้างดัชนี 
index-name ชื่อดัชนี 

   On   ค าสงวนที่ต้องใส่ไว้หน้าชื่อตารางที่ต้องการสร้างดัชนี 
table-name     ชื่อตารางที่ต้องการสร้างดัชนี 
column-name1   ชื่อคอลัมน์ที่เลือกมาเป็นดัชนี 
 

ตัวอย่างที่ 4.13 การสร้างดัชนีชื่อ studentIndex โดยเลือกคอลัมน์ชื่อ (first_name) และนามสกุล 

(last_name) จากตาราง studenttab มาเป็นดัชนี เขียนเป็นภาษา SQL ดังนี้ 

  Create Index studentIndex On studenttab (first_name,last_name); 

    ผลของค าสั่งจะท าให้ตาราง studenttab มีดัชนีชื่อ studentIndex ไว้ช่วยให้การค้นหา
ข้อมูลได้เร็วขึ้น 

 

 5. การลบดัชนี (Drop index) เมื่อต้องการลบดัชนีสามารถท าได้ด้วยค าสั่ง Drop Index 

ซึ่งมีรูปแบบภาษาดังนี้ 

  Drop Index <index-name> 

  โดยที่ 

   Drop Index    ค าสั่งที่ใช้ในการลบดัชนี 
index-name    ชื่อดัชนีที่ต้องการลบ 
 

ตัวอย่างท่ี 4.14 การลบดัชนีชื่อ studentIndex เขียนเป็นภาษา SQL ดังนี้ 

  Drop Index studentIndex; 

    ผลของค าสั่งจะท าให้ studentIndex ถูกลบออกจากฐานข้อมูลท าให้ตาราง studenttab 

ไม่มีดัชนี 
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กลุ่มค าสั่งภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) 

ภาษา SQL ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในตารางต่างๆ ของฐานข้อมูลนั้น สามารถแบ่งเป็น 
2 กลุ่มค าสั่งใหญ่ ๆ คือ ค าสั่งที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลที่ประกอบด้วย 3 ค าสั่งย่อยคือ ค าสั่ง  Insert 
ใช้เพ่ือเพ่ิมข้อมูลลงตาราง ค าสั่ง Update ที่ใช้แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้วในตาราง และค าสั่ง Delete ใช้
เมื่อต้องการลบข้อมูลออกจากตาราง ส่วนกลุ่มค าสั่งถัดไปคือ ค าสั่ง Select ที่ใช้เพ่ือเรียกดูข้อมูล
ภายในฐานข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดการเขียนค าสั่งดังนี้ (มณีโชติ สมานไทย, 2546: 116) 

1. การเพิ่มข้อมูล (Insert) ภาษา SQL ใช้ค าสั่ง Insert Into เพ่ือเพ่ิมข้อมูลในตาราง 
สามารถแบ่ง 2 รูปแบบคือ 

   1.1 การเพ่ิมข้อมูลทีละแถว มีรูปแบบค าสั่ง และตัวอย่างดังนี้ 

 Insert Into <table-name>[(column-name1,column-name2,…)] 
Values(<value1,value2,…>) 

โดยที่ 

  Insert Into ค าสั่งเพ่ิมข้อมูลในตาราง 
table-name ชื่อตารางที่ต้องการเพิ่ม 

column-name1,column-name2,…  ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการเพ่ิมข้อมูล 
ถ้าไม่ระบุชื่อคอลัมน์จะหมายถึงการเพ่ิมข้อมูลทุกคอลัมน์ของตาราง table-name 

Values() ค าสงวนที่ต้องระบุเพ่ือบ่งบอกถึงค่าข้อมูลที่อยู่ภายใน
เครื่องหมาย () คือค่าท่ีจะจัดเก็บลงในตาราง 

value1,value2,... ค่าข้อมูลที่จัดเก็บ 

ตัวอย่างท่ี 4.15 การเพ่ิมข้อมูลทุกคอลัมน์ในตาราง studenttab เขียนเป็นภาษา SQL ดังนี้ 

Insert Into studenttab Values (“59040332101”, “ทัศไนย”, “ขยันเรียนรู้”, “64 ม.
ราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี”,3.21, “01”); 

ตัวอย่างที่ 4.16 การเพ่ิมข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_code, first_name, last_name และ dept_no 

ในตาราง studenttab เขียนเป็นภาษา SQL ดังนี้    

Insert Into studenttab (std_code,first_name,last_name,dept_no) 

Values (“59040332101”, “ทัศไนย”, “ขยันเรียนรู้”, “01”); 

   1.2 การเพ่ิมข้อมูลแบบกลุ่มข้อมูล เป็นการเพ่ิมข้อมูลโดยดึงข้อมูลมาจากตารางอ่ืนมาใส่ใน
ตารางที่ต้องการเพิ่มข้อมูล การดึงข้อมูลจะใช้ค าสั่งเรียกดูข้อมูล (Select) ร่วมกับค าสั่ง Insert Into มี
รูปแบบภาษา SQL และตัวอย่างการใช้งานดังนี้ 
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 Insert Into <table-name>[(column-name1,column-name2,…)] 
    Select statement; 

 โดยที่ 
  Insert Into ค าสั่งเพ่ิมข้อมูลในตาราง 

table-name ชื่อตารางที่ต้องการเพิ่ม 

column-name1,column-name2,…  ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการเพ่ิมข้อมูล 
ถ้าไม่ระบุชื่อคอลัมน์จะหมายถึงการเพ่ิมข้อมูลทุกคอลัมน์ของตาราง table-name 

Select statement ประโยคค าสั่งในการดึงข้อมูลมาจากตารางอ่ืน 

ตัวอย่างที่ 4.17 การเพิ่มข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_code, first_name, last_name และ dept_no 

ในตาราง studenttab01 โดยน าข้อมูลมาจากตาราง studenttab ที่ dept_no มีค่าเท่ากับ 01 เขียน
เป็นภาษา SQL ดังนี้    

Insert Into studenttab01 (std_code,first_name,last_name,dept_no) 
   Select std_code,first_name,last_name,dept_no 

   From studenttab Where dept_no = “01”; 

2. การปรับปรุงข้อมูล (Update) เมื่อเพ่ิมข้อมูลในตารางแล้ว และต้องการปรับปรุงข้อมูล
สามารถใช้ค าสั่ง Update ด าเนินการได้ ซึ่งมีรูปแบบของภาษาดังนี้ 

  Update <table-name>  

Set <column-name1>[column-name2]=<expression | subquery> 

[Where <condition>]; 

  โดยที่ 

Update  ค าสั่งในการปรับปรุงข้อมูล 

table-name ชื่อตารางที่ปรับปรุงข้อมูล 

Set column-name1 เป็นการก าหนดชื่อคอลัมน์ที่จะปรับปรุง 
Expression ค่าข้อมูลที่จะน ามาปรับปรุง 
Subquery ค่าข้อมูลที่จะน ามาปรับปรุง ซึ่งได้มาจากการดึงข้อมูลมาจาก

ตารางอ่ืน 

Where ค าสงวนที่ต้องระบุเพ่ือแสดงว่าการปรับปรุงในครั้งนี้มี เงื่อนไขใน
การปรับปรุง 

Condition เงื่อนไขในการปรับปรุงข้อมูล 
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ตัวอย่างที่ 4.18 การเปลี่ยนชื่อนักศึกษา (คอลัมน์ first_name) เป็นวีรยุทธ ให้กับนักศึกษาที่มีรหัส
นักศึกษา (คอลัมน์ std_code) เป็น 59040332101 ในตาราง studenttab เขียนเป็นภาษา SQL 

ดังนี้ (มีการระบุเงื่อนไขในการปรับปรุงข้อมูล)    

  Update studenttab Set first_name= “วีรยุทธ” 

  Where std_code=  “59040332101”; 

ตัวอย่างที่ 4.19 การเปลี่ยนรหัสคณะ (คอลัมน์ dept_no) เป็น human ในตาราง studenttab01 
เขียนเป็นภาษา SQL ดังนี้ (ไม่มีการระบุเงื่อนไขในการปรับปรุงข้อมูล)    

  Update studenttab01 Set dept_no= “human” 

  ผลจากการท างานของค าสั่งข้างต้น จะท าให้ข้อมูลที่จัดเก็บในตาราง studenttab01 

มีค่าเป็น human ทุกรายการ 

3. การลบข้อมูล (Delete) ค าสั่งที่ใช้ลบข้อมูลในตาราง คือ Delete ซ่ึงสามารถระบุหรือไม่
ระบเุงื่อนไขในการลบได้ตามต้องการ โดยมีรูปแบบของค าสั่งดังนี้ 

 Delete From <table-name> [Where <condition>]; 

 โดยที่ 

    Delete  ค าสั่งที่ใช้ลบข้อมูล 

   From table-name หลัง From คือชื่อตารางที่ต้องการลบข้อมูล 

   Where condition หลัง Where คือเงื่อนไขที่ต้องการลบข้อมูล (ไม่ระบุก็ได้) 

ตัวอย่างที่ 4.20 การลบข้อมูลจากตาราง studenttab เฉพาะรหัสคณะ (คอลัมน์ dept_no) มีค่า
เป็น 01 เขียนเป็นภาษา SQL ดังนี้   

  Delete From studenttab Where dept_no= “01” 

4. การเรียกดูข้อมูล (Select) ค าสั่งในการเรียกดูข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลคือ Select ที่
สามารถระบเุงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูลตามต้องการได้ ซึ่งมีการเรียกดูข้อมูลหลายรูปแบบดังนี้ 

   4.1 การเรียกดูข้อมูลทุกคอลัมน์จากตาราง มีรูปแบบดังนี้ 

 Select * From <table-name>; 

 โดยที่ 

  Select * ค าสั่งที่ต้องระบุ เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลทุกคอลัมน์ 
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From  ระบุเพ่ือให้ทราบว่าต้องการเรียกดูข้อมูลจากตารางไหน ซึ่ง
สามารถระบุชื่อตารางได้หลายตารางโดยใช้ , (คอมม่า) คั่นระหว่างชื่อตาราง 

table-name ชื่อตารางที่ต้องการเรียกดูข้อมูล 

 

ตัวอย่างท่ี 4.21 การเรียกดูข้อมูลทุกคอลัมน์จากตาราง studenttab  เขียนได้ดังนี้   

  Select * From studenttab; 

   4.2 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะบางคอลัมน์จากตาราง มีรูปแบบดังนี้ 

 Select <column-name1,column-name2,…> From <table-name>; 

 โดยที่ 

  Select เป็นค าสั่งที่ต้องระบุ เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูล 

column-name1,column-name2,… คอลัมน์ที่ต้องการเรียกดูข้อมูล 

From ระบุเพ่ือให้ทราบว่าต้องการเรียกดูข้อมูลจากตารางไหน 

table-name ชื่อตารางที่ต้องการเรียกดูข้อมูล 

 

ตัวอย่างที่ 4.21 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_id, first_name และ last_name จากตาราง 
studenttab  เขียนได้ดังนี้   

  Select std_id,first_name,last_name From studenttab; 

   4.3 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะบางแถวในตารางหรือตามเงื่อนไข มีตัวด าเนินการที่ใช้ในภาษา 

SQL แบ่งออกได้ 3 กลุ่มดังนี้ 

        4.3.1 ตัวด าเนินการสัมพันธ์ (Relational operator) ได้แก่ = (เท่ากับ) > (มากกว่า) 
< (น้อยกว่า) >= (มากกว่าหรือเท่ากับ ) <= (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ) <> (ไม่เท่ากับ) ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบค่าสองค่าที่มักพบการก าหนดเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูล 

ตัวอย่างที่ 4.22 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_id, first_name และ last_name จากตาราง 
studenttab  ที่มีเกรดเฉลี่ย (คอลัมน์ gpa) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 เขียนค าสั่งได้ดังนี้   

Select std_id,first_name,last_name From studenttab Where gpa >= 3.50; 
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        4.3.2 ตัวด าเนินการบูลีน (Boolean operator) ได้แก่ And, Or และ Not เป็นต้น ตัว
ด าเนินการเหล่านี้จะเปรียบเทียบค่าที่เป็นจริงหรือเท็จเท่านั้น 

ตัวอย่างที่ 4.23 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_id, first_name และ last_name จากตาราง 
studenttab  ที่มีเกรดเฉลี่ย (คอลัมน์ gpa) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 และ (and) รหัสคณะ 
(คอลัมน์ dept_no) ต้องเป็น 01 เท่านั้น เขียนค าสั่งได้ดังนี้   

  Select std_id,first_name,last_name From studenttab 

Where gpa >= 3.50 and dept_no= “01”; 

ตัวอย่างที่ 4.24 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_id, first_name และ last_name จากตาราง 
studenttab  ที่รหัสคณะ (คอลัมน์ dept_no) ต้องเป็น 01 หรือ (or) 02 เท่านั้น เขียนค าสั่งได้ดังนี้   

  Select std_id,first_name,last_name From studenttab 

Where dept_no= “01” or dept_no= “02”; 

        4.3.3 ตัวด าเนินการพิเศษ (Special operator) ได้แก่  In, Between…and…, Like 
และ Is Null 

      4.3.3.1 ตัวด าเนินการ In เป็นการเปรียบเทียบจากค่าที่ได้ก าหนดไว้เป็นชุดของ
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังตัวอย่างที่ 4.25 

ตัวอย่างที่ 4.25 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_id, first_name และ last_name จากตาราง 
studenttab  ที่รหัสคณะต้องเป็น 01 หรือ 02 เท่านั้น เขียนในรูปแบบการน าค าสั่ง In ไปใช้แทน
ค าสั่ง or ดังนี้   

  Select std_id,first_name,last_name From studenttab 

Where dept_no in (“01”,“02”); 

     4.3.3.2 ตัวด าเนินการ Between … and … เป็นการก าหนดเงื่อนไขแบบช่วง
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา มีรูปแบบการเขียนค าสั่งดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 4.26 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_id, first_name และ last_name จากตาราง 
studenttab  ที่เกรดเฉลี่ย (คอลัมน์ gpa) มีค่าระหว่าง 2.75 ถึง 3.75 (หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ 
2.75 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.75) เขียนในรูปของค าสั่ง Between … and … ได้ดังนี้   

  Select std_id,first_name,last_name From studenttab 

Where gpa between 2.75 and 3.75; 
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     4.3.3.3 ตัวด าเนินการ Like ใช้เรียกดูข้อมูลโดยคอลัมน์ที่น ามาเป็นเงื่อนไขจะมี
ชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษรเท่านั้น และไม่ทราบค่าข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในคอลัมน์นั้น หรือทราบบาง
ตัวอักษร ตัวด าเนินการนี้มีสัญลักษณ์ท่ีช่วยในการค้นหาข้อมูล 2 สัญลักษณ์คือ 

      สัญลักษณ์ % ใช้แทนจ านวนตัวอักษรที่ไม่ทราบค่าได้หลายตัว 

      สัญลักษณ์ _ ใช้แทนจ านวนตัวอักษรที่ไม่ทราบค่า 1 ตัว 

ตัวอย่างที่ 4.27 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_id, first_name และ last_name จากตาราง 
studenttab  ที่ชื่อนักศึกษา (คอลัมน์ first_name) ขึ้นต้นด้วย “ประ” ส่วนจะต่อด้วยค าว่าอะไรก็ได้ 
เขียนในรูปของค าสั่ง Like ได้ดังนี้   

  Select std_id,first_name,last_name From studenttab 

Where first_name like “ประ%”; 

 ผลของค าสั่งนี้จะแสดงข้อมูลของนักศึกษาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย ประ เช่น ประนมพร ประพันธ์   
ประนิต ประภาพร  และประยงค์ เป็นต้น 

ตัวอย่างที่ 4.28 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_id, first_name และ last_name จากตาราง 
studenttab  ที่ชื่อนักศึกษาขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้ 1 ตัวและตามด้วยค าว่า “รา” ส่วนจะ
ต่อท้ายด้วยค าว่าอะไรก็ได้ เขียนในรูปของค าสั่ง Like ได้ดังนี้   

  Select std_id,first_name,last_name From studenttab 

Where first_name like “_รา%”; 

 ผลของค าสั่งนี้จะแสดงข้อมูลของนักศึกษาที่มีชื่อ เช่น วราพร จิราพรรณ ศรากร นิราวรรณ 
นราธิป และ วรางคนา เป็นต้น 

     4.3.3.4 ตัวด าเนินการ Is Null เป็นการก าหนดเงื่อนไขให้เรียกดูข้อมูลเฉพาะ
คอลัมน์ที่มีค่าข้อมูลเป็นค่านัล ดังแสดงตามตัวอย่างท่ี 4.29 

ตัวอย่างที่ 4.29 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_id, first_name และ last_name จากตาราง 
studenttab  ทีน่ามสกุล (คอลัมน์ last_name) มีค่านัล (is null) สามารถเขียนได้ดังนี้   

  Select std_id,first_name,last_name From studenttab 

Where last_name is null; 
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   4.4 การเรียกดูข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันการรวมกลุ่ม (Aggregate Function) ผลของค าสั่งจะ
แสดงค่าเพียงค่าเดียว ในภาษา SQL มีใช้งานหลายฟังก์ชันดังนี้ 

        4.4.1 Count การนับจ านวนแถวของข้อมูลในคอลัมที่ต้องการ แต่ไม่นับค่านัล ดัง
ตัวอย่างที่ 4.30 

ตัวอย่างท่ี 4.30 การนับจ านวนแถวทั้งหมดใน studenttab สามารถเขียนได้ดังนี้   

  Select count(*) From studenttab 

        4.4.2 Sum การหาผลรวมของข้อมูลในคอลัมที่ต้องการ 

        4.4.3 Avg การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในคอลัมน์ที่ต้องการ ตามตัวอย่างท่ี 4.31 

        4.4.4 Max การหาค่าสูงสุดของข้อมูลในคอลัมน์ที่ต้องการ ตามตัวอย่างท่ี 4.31 

        4.4.5 Min การหาค่าต่ าสุดของข้อมูลในคอลัมน์ที่ต้องการ ตามตัวอย่างท่ี 4.31 

ตัวอย่างที่ 4.31 การหาค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของเกรดเฉลี่ย (gpa) นักศึกษาจากตาราง 
studenttab สามารถเขียนได้ดังนี้   

  Select Avg(gpa), Max(gpa), Min(gpa) From studenttab 

        4.4.6 Group by เป็นค าสั่งจัดเรียงล าดับข้อมูล และรวมกลุ่มข้อมูลตามคอลัมน์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งจะวางไว้หลัง Group by และต้องน าคอลัมน์ดังกล่าวไปเขียนไว้หลังค าสั่ง Select ด้วย 
ตามตัวอย่างท่ี 4.32 

ตัวอย่างที่ 4.32 การหาค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของเกรดเฉลี่ย (gpa) นักศึกษาจากตาราง 
studenttab จัดกลุ่มตามรหัสคณะ (คอลัมน์ dept_no) สามารถเขียนได้ดังนี้   

  Select dept_no,Avg(gpa), Max(gpa), Min(gpa) From studenttab 

Group by dept_no; 

        4.4.7 Having เป็นค าสั่งที่ใช้เมื่อต้องการรวมกลุ่มข้อมูลแบบมีเงื่อนไขหรือต้องการ
ข้อมูลบางส่วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน Having ซึ่งค าสั่งนี้จะใช้ร่วมกับ Group by เสมอ ดังตัวอย่างที่ 
4.33 

ตัวอย่างที่ 4.33 การหาค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของเกรดเฉลี่ย (gpa) นักศึกษาจากตาราง 
studenttab จัดกลุ่มตามรหัสคณะ (คอลัมน์ dept_no) ที่มีค่าเท่ากับ 01 เท่านั้นสามารถเขียนได้ดังนี้   

  Select dept_no,Avg(gpa), Max(gpa), Min(gpa) 

From studenttab 

Group by dept_no Having dept_no= “01”; 
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        4.4.8 Nested Subqueries  เป็นการเรียกดูข้อมูลด้วยค าสั่ง Select ซ้อนกัน โดย
ค าสั่ง Select ย่อยจะแทรกไว้หลักค าสั่ง Where หรือ Having ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลจะหา
ผลลัพธ์ในค าสั่ง Select ย่อยก่อน จากนั้นน าผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบกับค าสั่ง Select หลัก ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียกดูข้อมูลที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมความต้องการมากขึ้น อีกทั้งยังลดภาระ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลของตารางในหน่วยความจ า มีรูปแบบค าสั่งดังนี้ 

      Select <column-name1, column-name2,…>[*] 
      From <table-name> 

      [Where <column-name-condition>=<Select Statement>]; 

 

      โดยที่ 
  Select ค าสั่งเรียกดูข้อมูล 

column-name1, column-name2,… ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการเรียกดู
ข้อมูล หรือ สามารถระบุ * ซ่ึงหมายถึงทุกคอลัมน์ของตาราง 

       From  หลังค าสั่งนี้ให้ระบุชื่อตารางที่ต้องการเรียกดูข้อมูล 

table-name ชื่อตาราง 
  Where  ให้ระบุเงื่อนไขไว้หลังค าสั่งนี้ 

column-name-condition ชื่อคอลัมน์ที่เป็นเงื่อนไข 

Select Statement  ค าสั่ง Select ย่อยใช้เป็นเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูล 

 

ตัวอย่างท่ี 4.34 การเรียกดูข้อมูลทุกคอลัมน์จากตาราง studenttab-advisor ที่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
มีค าว่า “รา” รวมอยู่ในชื่อด้วย สามารถเขียนได้ดังนี้   

  Select * From studenttab-advisor  

Where advisor_id =(select advisor_id from advisortab  

       where advisor_fname like “%รา%”) 

จากตัวอย่างตาราง studenttab-advisor ไม่ได้เก็บชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นจะต้องน า
ตาราง advisortab มาพิจารณาว่ามีคอลัมน์เก็บชื่ออาจารย์ เพ่ือน ามาเป็นเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูล
ของค าสั่ง Select ย่อย และท้ัง 2 ตารางเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยคอลัมน์รหัสอาจารย์ (advisor_id) ซ่ึง
ต้องพิจารณาน ามาเป็นเงื่อนไขในค าสั่ง Select หลัก 
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        4.4.9 Order by ค าสั่งในการจัดเรียงล าดับข้อมูลตามคอลัมน์ที่ก าหนด มีรูปแบบค าสั่ง
ดังนี้ 

 Select … From … Where 

 Order by Column-name1 [Asc | Desc], [Column-name2 [Asc | Desc],…]; 

โดยที่ 

 Select … From … Where รูปแบบค าสั่ง Select 

 Order by Column-name1 ชื่อคอลัมน์ที่ใช้ในการเรียงล าดับ 

 Asc  ระบุให้เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 

 Desc  ระบุให้เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ถ้าไม่มีการระบุ Asc หรือ Desc ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลจะหมายถึงให้เรียงล าดับ
ข้อมูลจากน้อยไปมากโดยปริยาย 

ตัวอย่างที่ 4.35 การเรียกดูข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ std_id, first_name และ last_name จากตาราง 
studenttab  พร้อมเรียงล าดับตามรหัสนักศึกษา (std_id) จากมากไปหาน้อย สามารถเขียนได้ดังนี้   

 Select std_id,first_name,last_name From studenttab 

Order by std_id Desc; 

 

กลุ่มค าสั่งภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL) 

ส่วนกลุ่มค าสั่งภาษาควบคุมข้อมูลจะเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิของผู้เข้าใช้หรือเข้าถึงตาราง
จัดเก็บข้อมูลภายในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการป้องกันผู้ใช้ที่ไม่มีอ านาจในการเรียกใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อดี
ของฐานข้อมูลที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ โดยมีผู้ดูแลฐานข้อมูล 
(Database Administrator : DBA) เป็นผู้ควบคุมในการสร้างผู้ใช้ และก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้ (ณัฏฐพร พิมพายน, 2556: 224-231; มณีโชติ สมานไทย, 2546: 117) 

 1. การควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 

    ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสามารถก าหนดการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลได้
ดังต่อไปนี้ 

   1.1 การสร้างผู้ใช้ เป็นการให้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการเข้าถึงข้อมูลภายในฐานข้อมูล 
รายละเอียดของค าสั่งในการสร้างผู้ใช้มีดังนี้ 

  Create user-001 Identified By user01234 
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   จากตัวอย่างหมายถึง การสร้างผู้ใช้ชื่อ user-001 และก าหนดรหัสผ่านเป็น user01234 

   1.2 การก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Grant) เมื่อสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูลแล้วจ าเป็นต้อง
ก าหนดสิทธิต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานเหล่านั้นกระท าการกับข้อมูล เช่น การเพ่ิมข้อมูล (Insert) การแก้ไข
ข้อมูล (Update)  การลบข้อมูล (Delete) ภายในตาราง ก าหนดให้สามารถเรียกดูข้อมูล (Select) ได้
อย่างเดียว ซึ่งจะต้องอยู่ในรูปแบบค าสั่ง Grant ดังนี้ 

Grant <Select, Insert, Update, Delete> On <Table-name> To <User-name> 

โดยที่  

Grant  ค าสั่งในการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 

Select, Insert, Update, Delete    สิทธิในการจัดการข้อมูล 

 Table-name ชื่อตารางหรือวิวที่ให้สิทธิ 
 User-name ชื่อผู้ใช้งานที่ให้สิทธิ 

ตัวอย่างที่ 4.36 การก าหนดสิทธิให้ user-001 สามารถเรียกดู (select) และเพ่ิม (insert) ข้อมูลใน
ตาราง student สามารถเขียนค าสั่งภาษา SQL ดังนี้ 

  Grant Select, Insert On student To user-001 

   1.3 การยกเลิกสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Revoke) กรณีที่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้ได้รับสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลแล้วสามารถใช้ค าสั่ง Revoke เพ่ือยกเลิกสิทธิได้ รูปแบบค าสั่งคือ 

      Revoke <Select, Insert, Update, Delete> On <Table-name> From <User-name> 

โดยที่  

Revoke  ค าสั่งในการยกเลิกสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 

Select, Insert, Update, Delete สิทธิในการจัดการข้อมูลที่ต้องการยกเลิก 

 Table-name ชื่อตารางหรือวิวที่ยกเลิกสิทธิ 
 User-name ชื่อผู้ใช้งานที่ยกเลิกสิทธิ 

ตัวอย่างที่ 4.37 การยกสิทธิของผู้ใช้ชื่อ user-001 ในการเรียกดู (select) และเพ่ิม (insert) ข้อมูลใน
ตาราง student สามารถเขียนค าสั่งภาษา SQL ดังนี้ 

  Revoke Select, Insert On student From user-001 
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 2. การสร้างวิวหรือตารางเสมือน (Create View) 

    วิว (View) หรือที่เรียกว่า ตารางเสมือน ที่สร้างขึ้นมาจากตารางหลักหรือตารางที่เก็บ
ข้อมูลไว้จริง ท าให้มีการท างานหรือการจัดการข้อมูลบนวิวเหมือนกับในตาราง เช่น การเรียกดู เพ่ิม 
แก้ไข และลบข้อมูล เป็นต้น แต่วิวไม่มีข้อมูลเก็บอยู่จริง โดยวิวจะเป็นการควบคุมความปลอดภัยใน
การเข้าถึงข้อมูล โดยปกปิดหรือเปิดเผยบางส่วนของตารางให้ผู้ใช้แต่ละคนตามสิทธิที่ได้รับนั้นเอง เช่น 
นักศึกษาสามารถเรียกดูข้อมูลผลการเรียนหรือเกรดได้เฉพาะข้อมูลตัวเอง ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลคน
อ่ืนได้ และแก้ไขไม่ได้ เป็นต้น 

    2.1 การสร้างวิว (Create view) ภาษา SQL มีค าสั่งที่ใช้ในการสร้างวิวคือ Create View 

มีรูปแบบดังนี้ 

 Create View view-name [(NewColumnName1, NewColumnName2,…)] 

    As selete-statement; 

  โดยที่  

Create View  ค าสั่งในการสร้างวิว 

   view-name  ชื่อวิวที่ต้องการสร้าง 
   NewColumnName1,… ชื่อของคอลัมน์ที่ต้องการในวิวที่สร้าง ซึ่งสามารถ
ก าหนดหรือไม่ก าหนดก็ได้ 
   As selete-statement เป็นค าสั่งเรียกดูข้อมูลตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

ตัวอย่างที่ 4.38 จากตาราง studenttab-advisor จงสร้างวิวชื่อ studenttab-advisor-is001 โดย
ให้มีคอลัมน์ student_id student_fname และ student_lname และมีข้อมูลเฉพาะคอลัมน์  
advisor_id มีค่าเป็น is001 สามารถเขียนค าสั่งภาษา SQL ได้ดังนี้ 

Create View studenttab-advisor-is001 

As Select student_id,student_fname,student_lname  

From studenttab-advisor 

Where advisor_id= “is001” 

 ผลของค าสั่งจะได้ 
table name : studenttab-advisor  

student_id student_fname student_lname advisor_id 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง is003 
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view name : studenttab-advisor-is001 

student_id student_fname student_lname 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ 

 

ภาพที่ 4.4 โครงสร้างตาราง studenttab-advisor และวิว studenttab-advisor-is001 

ตัวอย่างที่ 4.39 จากตาราง studenttab-advisor จงสร้างวิวชื่อ studenttab-advisor-is002 โดย
ให้มีทุกคอลัมน์จากตารางดังกล่าว และมีข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ advisor_id มีค่าเป็น is002 สามารถ
เขียนค าสั่งภาษา SQL ได้ดังนี้ 

Create View studenttab-advisor-is001 

As Select *  
From studenttab-advisor 

Where advisor_id= “is002” 

  

 

ผลของค าสั่งจะได้ 
table name : studenttab-advisor  

student_id student_fname student_lname advisor_id 

58040332105 ชลมาศ ตรงอาชาแก้ว is001 

58040332106 วิรินญา เหล่าประเสริฐ is001 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 

57040332103 ดนัย เตียนพลกรัง is003 

 

 

view name : studenttab-advisor-is002  

student_id student_fname student_lname advisor_id 

57040332101 สุรีมาศ จันนาวัน is002 

 

 

ภาพที่ 4.5 โครงสร้างตาราง studenttab-advisor และวิว studenttab-advisor-is002 
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    2.2 การลบโครงสร้างวิว (Drop view) เมื่อสร้างวิวแล้ว และต้องการลบวิวออกจาก
ฐานข้อมูล สามารถใช้ค าสั่งดังนี้ 

Drop View view-name; 

โดยที่ Drop View คือค าสั่งในการลบวิว ซึ่งไม่มีผลกับข้อมูลในตารางหลัก 

        view-name ชื่อวิวที่ต้องการลบ 

ตัวอย่างท่ี 4.40 ต้องการลบวิว studenttab-advisor-is002 เขียนเป็นค าสั่งได้ดังนี้ 
   Drop View studenttab-advisor-is002; 

    ผลของค าสั่งจะท าให้วิว studenttab-advisor-is002 หายไปจากระบบฐานข้อมูล แต่
ตารางหลัก (studenttab-advisor) ที่ใช้ในการสร้างวิวจะยังอยู่เหมือนเดิม 

    2.3 การปรับปรุงวิว (Edit view) 

         การปรับปรุงวิว หมายถึง การเพ่ิม (Insert) แก้ไข (Update) และลบข้อมูล (Delete) 
ซึ่งจะกระทบกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางหลักท่ีน ามาสร้างเป็นวิว เพราะวิวเป็นผลลัพธ์จากการใช้ค าสั่ง
เรียกดูข้อมูลจากตารางหลักตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ซึ่งอาจมาจากหลายตารางหรือตารางเดียวก็ได้ และ
ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงวิวจะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อวิวนั้นไม่ซับซ้อนมากนัก ส่วนใหญ่แล้วในการใช้
งานวิวจะนิยมใช้เพ่ือเรียกดูข้อมูลเพียงอย่างเดียว ไม่นิยมปรับปรุงวิว และถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูล
จริงๆ ให้ไปด าเนินการกับตารางหลัก ซึ่งจะกระท าได้ง่ายกว่านั้นเอง 

สรุป 

 ภาษา SQL คือภาษาในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ 
กลุ่มค าสั่งภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) ใช้ส าหรับนิยามโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล เช่น ค าสั่ง Create, Alter และ Drop ซึ่งสามารถใช้กับฐานข้อมูล ตาราง วิว และดัชนี  
กลุ่มค าสั่งภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) จะใช้ในการจัดการข้อมูล
ภายในตารางของฐานข้อมูล ตัวอย่างค าสั่งเช่น Insert, Update, Delete และ Select เป็นต้น ค าสั่ง
ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL) นั้นเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิของผู้เข้าใช้ข้อมูล
ในแต่ละตาราง เช่น ค าสั่ง Grant และค าสั่ง Revoke เป็นต้น ภาษา SQL มีชนิดข้อมูลที่ ใช้
ประกอบด้วยตัวอักขระ ตัวเลข และวันที่ เวลา ส่วนลักษณะการใช้งานภาษา  SQL มี 2 ลักษณะคือ 
ฝังหรือแทรกค าสั่งภาษา SQL ไว้ในโปรแกรมภาษาอ่ืน เช่น แทรกในภาษา HTML เป็นต้น และ
สามารถเขียนภาษา SQL แบบโต้ตอบทันที เช่น ในระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL มีเครื่องมือในการ
เข้าถึงข้อมูลคือ phpMyAdmin ที่สามารถเขียนค าสั่งโต้ตอบได้ทันที 
 



บทท่ี 5 

การจัดการความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูลมีข้อดีที่ท าให้ได้รับความนิยมการใช้งานในปัจจุบัน นั่นคือเป็นระบบที่ รักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลที่ดี โดยผู้ดูแลฐานข้อมูลจะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้
รับอนุญาตเข้าใช้ข้อมูลภายในฐานข้อมูล เพ่ือท าให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในระบบว่าข้อมูลที่จัดเก็บใน
ฐานข้อมูลจะมีความปลอดภัย ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง และไม่สูญหาย ซึ่งภายในบทนี้จะกล่าวถึงความ
เสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล ความปลอดภัยในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการ
ฐานข้อมูล การสร้างระบบเพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในฐานข้อมูล และความปลอดภัยใน
ฐานข้อมูล MySQL 

การสร้างความเสียหาย 

 การสร้างความเสียหาย หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดจากความตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจท าให้ข้อมูลในฐานข้อมูลเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ปลอดภัย เช่น ถูกเปิดเผย แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยผู้ไม่มีสิทธิ์ เป็นต้น หรืออาจมีบางกรณีที่ระบบฐานข้อมูลหยุดให้บริการ ตัวอย่างการสร้างความ
เสียหายให้กับฐานข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ (สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 180-182) 

 1. ข้อมูลเสียหายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่เจตนา หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ าท้วม และตึกถล่ม เป็นต้น หรือเกิดจากการ
ท างานผิดพลาดของฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ติดไวรัส และฮาร์ดดิสก์เสียหาย เป็นต้น 
รวมทั้งความผิดพลาดที่เกิดจากการท างานของมนุษย์ ซึ่งไม่สามารถก าจัดสาเหตุที่ท าให้เกิดความ
เสียหายเหล่านี้ได้ แต่สามารถก าหนดนโยบายหรือขั้นตอนเพ่ือช่วยลดโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหาย และแนวทางในการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูลพร้อมให้บริการ
ตลอดเวลา 

 2. การลักลอบเข้าถึงข้อมูล เป็นการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับตนเอง หรือท าให้หน่วยงานหรือองค์กรเกิดความเสียหาย เช่น การพยายามเข้าถึง
ข้อมูลทางการเงินในธนาคาร เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีของตนเอง หรือการโจรกรรมข้อมูลทางทหารเพ่ือ
ท าลายความมั่นคงของประเทศนั้นๆ เป็นต้น 

 3. การสูญเสียความลับของข้อมูล เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ไม่มีสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล แต่อยากรู้อยากเห็นรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น ข้อมูลเงินเดือนของเพ่ือน
ร่วมงาน ซึ่งเจ้าตัวเท่านั้นที่สามารถดูได้ อาจมีพนักงานบางคนที่ต้องการอยากรู้เงินเดือนของคนอ่ืน
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จึงพยายามที่จะเข้าไปดูข้อมูลเหล่านั้น แต่ไม่ต้องการท าให้ข้อมูลเสียหายหรือแก้ไขข้อมูล แต่จะท าให้
ข้อมูลเงินเดือนไม่เป็นความลับหรือส่วนตัวอีกต่อไป เป็นต้น 

 4 ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความเสียหายที่เกิดจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ เช่น เงินเดือนของบุคลากร ผู้ที่สามารถแก้ไขได้จะต้อง
เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น ส่วนบุคลากรนั้นสามารถดูได้อย่างเดียว แก้ไขข้อมูลเงินเดือนไม่ได้ เป็นต้น 

 5 ระบบฐานข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นความเสียหายทีเ่กิดจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใน
การเข้าถึงฐานข้อมูลสามารถเข้าไปท าอะไรบางอย่างกับระบบ แล้วท าให้ระบบหยุดการท างานไม่
สามารถให้บริการกับผู้ใช้งานได้ 

ความปลอดภัยในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกบัระบบจัดการฐานข้อมูล 

 ความปลอดภัยขององค์ประกอบอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่ควรค านึงถึงใน
การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลมีดังนี้ (ดวงแก้ว ไทรนนท์, 2556: 305-306) 

1. การรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ควรจะอยู่ในห้องที่เหมาะสม มีระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบดัง
เพลิงที่ดี รวมทั้งมีการควบคุมการเข้าห้องโดยใช้บัตรผ่านอย่างเคร่งครัด ส่วนอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เครื่องพิมพ์ หรือจอภาพที่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นความลับ ควรจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ที่มี
ความปลอดภัยสูง ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมีโอกาสใช้งานได้ 

2. การรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ เนื่องจากโดยทั่วไประบบปฏิบัติการ 
(Operating System : OS) จะท างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลอย่างใกล้ชิด จึงควรจะมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยอย่างดีด้วย 

3. การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการใช้งานระบบ
จัดการฐานข้อมูลเป็นการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้งานหลายคน จึงจ าเป็นต้องมีการส่งข้อมูลจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการเดินทางใน
เครือข่ายก็สามารถท าได้โดยเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรม
เข้ารหัส  

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนสื่ออ่ืน  เช่น เทปหรือดิสก์ส ารองข้อมูล และ
รายงาน จ าเป็นจะต้องเก็บไว้ในห้องที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ท าให้สื่อนั้น
เสื่อมสภาพหรือเสียหายเร็ว และควรเก็บสื่อเหล่านั้นไว้มากกว่าหนึ่งชุด ในสถานที่ที่อยู่ห่างกัน รวมทั้ง
ควรจะมีลบข้อมูลบนสื่อส ารองข้อมูล ส่วนรายงานที่มีความส าคัญจะท าการย่อยก่อนที่จะน าไปทิ้ง 

 5. การก าหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ประกอบด้วย กฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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รวมทั้งควรมีการติดตามตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
สม่ าเสมอหรือไม ่

6. การจัดท าแผนฉุกเฉิน เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถด าเนินการต่อไปได้เมื่อมี
วิกฤตการณ์เกิดขึ้น แผนฉุกเฉินนี้อาจท ารวมเป็นแผนเดียวทั้งองค์กร หรือแยกตามหน่วยงานย่อยก็ได้ 
แผนนี้ควรจะระบุชื่อผู้ที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ อุปกรณ์หรือเครื่องมือส ารอง ตลอดจน
กระบวนการท างานอย่างละเอียด ทั้งนี้บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมีความคุ้นเคยกับแผนเหล่านี้ และมี
การทดสอบให้มั่นใจว่าแผนที่ก าหนดไว้สามารถใช้งานได้จริง 

7. การควบคุมบุคลากรในองค์กร เนื่องจากมีข้อมูลทางสถิติระบุว่าการจารกรรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรภายในองค์กร ดังนั้น จึงควรมีกระบวนการในการป้องกันต่างๆ 
โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก และตรวจสอบประวัติบุคลากรก่อนที่จะรับเข้าท างาน พยายามไม่ให้มี
บุคลากรคนใดคนหนึ่งท างานตลอดทั้งกระบวนการที่สามารถทุจริตได้ง่าย พยายามจัดให้การ
หมุนเวียนงานกันอย่างสม่ าเสมอ และควรให้มีผู้ร่วมรับผิดชอบมากกว่า 1 คน ในงานที่ส าคัญมาก 

การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

 ระบบฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีการควบคุมและป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าถึงข้อมูลภายในฐานข้อมูล เพ่ือไม่ให้มีการสร้างความเสียหายในรูปแบบต่างๆ กับข้อมูลได้ 
รวมทั้งสามารถก าหนดขั้นตอนหรือแนวทางจัดการกับข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหายโดยเหตุสุดวิสัย 
เพ่ือให้ฐานข้อมูลอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานตลอด ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้นั้น
ปลอดภัย ไม่สูญหาย ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และพร้อมส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้
งานได้อยู่เสมอ เทคนิคการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลมีหลายวิธี  นั้นคือการ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การสร้างตารางเสมือนหรือวิว การส ารองข้อมูลและการกู้คืน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ (ดวงแก้ว ไทรนนท์, 2556: 304-306; สุจิตรา อดุลย์เกษม, 2553: 182-192; โอภาส 
เอ่ียมสิริวงศ์, 2551: 328-335; David M. Kroenke & David J. Auer, 2008: 289-299) 

1. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Data Access control) 

   การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเป็นกระบวนการหนึ่งที่น ามาใช้เพ่ือรักษาความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบบุคคลที่ขออนุญาตเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลว่าบุคคลนั้นเป็น
ตัวจริงหรือไม่ และยอมให้เฉพาะคนที่มีสิทธิ์เท่านั้นเข้าใช้งานและใช้ได้เฉพาะในระดับที่อนุญาตเท่านั้น 
เช่น การอนุญาตให้นักศึกษาสามารถดูข้อมูลประวัติส่วนตัวของตนเองและแก้ไขได้เฉพาะที่อยู่ของ
ตนเองเท่านั้น ส่วนนักศึกษาคนอ่ืนสามารถดูประวัติส่วนตัวของเพ่ือนได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ได้ 
เป็นต้น การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลมีวิธีการจัดการอยู่ 2 วิธีดังนี้ 
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   1.1 การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ (User Authentication) เป็นกระบวนการยืนยันตัวบุคคล 

ที่ท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้าใช้ระบบนั้นเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลจริง โดยตรวจสอบจากสิ่ง
ที่บุคคลนั้นทราบหรือบุคคลนั้นมี ตัวอย่างเช่น 

1.1.1 ยืนยันตัวบุคคลด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password) โดยผู้ใช้จะต้องระบุรหัสผ่าน
ของแต่ละคนที่ระบบก าหนดให้ก่อนเข้าใช้งานฐานข้อมูล ซึ่งควรตั้งให้เดาได้ยาก และควรเปลี่ยนแปลง
รหัสผ่านเป็นระยะ 

1.1.2 ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัตรผ่าน  (Smart Card) ผู้ที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลจะต้องเสียบบัตรผ่าน ซึ่งมีลักษณะคล้ายบัตรเอทีเอ็ม วิธีนี้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
เพราะผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องจ ารหัสผ่าน แต่เป็นวิธีที่ระดับความปลอดภัยไม่สูงมากนัก เนื่องจากอาจมี
บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตแอบน าบัตรของผู้อ่ืนไปใช้งาน และเพ่ือป้องกันการลักลอกน าบัตรของผู้อ่ืนไป
ใช้งานจึงมีบางระบบก าหนดให้ผู้ใช้ระบุรหัสผ่านควบคู่ไปกับการแสดงบัตรผ่าน  

1.1.3 ยืนยันตัวบุคคลด้วยการตรวจสอบร่างกายของผู้ใช้ (Biometric) ตัวอย่างเช่น 
การตรวจสอบจากม่านตา เสียง โครงหน้า และลายนิ้วมือ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ทุกคนมีติดตัวเข้ามา
ช่วยในการยืนยันตัวบุคคล เพราะบางครั้งอาจพบปัญหาที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่านหรือลืมพกพาบัตรผ่าน 

   1.2 การก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ (User Authorization) เป็นการก าหนดขอบเขตให้กับ
ผู้ใช้งานระบบแต่ละบุคคลว่าสามารถเข้าใช้งานและด าเนินการได้ในส่วนใดบ้างกับข้อมูลภายใน
ฐานข้อมูล เช่น สามารถด าเนินการค้นหาข้อมูล (Select) การเพ่ิมข้อมูล (Insert) การแก้ไข (Update) 
หรือลบข้อมูล (Delete) เป็นต้น 
 2. การสร้างตารางเสมือนหรือวิว (View) 
    การรักษาความปลอดภัยหรือการป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูลอีกเทคนิคหนึ่งที่นิยม
คือการสร้างตารางเสมือน ซึ่งเป็นการให้สิทธิ์กับผู้ใช้งานแตกต่างกันตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ผู้ใช้งานเหล่านั้นสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ ซึ่งรายละเอียดของตารางเสมือนนั้นได้กล่าวไว้แล้วใน
บทที่ 4 ที่ผ่านมา  
 3. การส ารองข้อมูลและการกู้คืน (Backup and Recovery) 

    ความเสียหายที่เกิดโดยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดจากการท างานของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นต้น ดังนั้นระบบฐานข้อมูลจ าเป็นต้องมีการส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล 
เพ่ือให้ฐานข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
    3.1 การส ารองข้อมูล (Backup) หมายถึง กระบวนการในการคัดลอกข้อมูลที่อยู่ในสภาพ
ก่อนที่ข้อมูลจะเกิดความเสียหาย โดยอาจคัดลอกข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ไปเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลชนิด
อ่ืน อาทิ แถบแม่เหล็ก (Magnetic Tape) โดยสามารถใช้เครื่องมือของระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่ง
วัตถุประสงค์หลักของการส ารองข้อมูลคือมีข้อมูลที่สามารถน ากลับมาใช้งานได้ เมื่อข้อมูลที่ใช้งานอยู่
เกิดความเสียหาย การส ารองข้อมูลแบ่งออกได้ 3 แบบ ดังนี้ 

        3.1.1 การส ารองข้อมูลทั้งหมด (Full Backup) ซึ่งวิธีนี้ระบบฐานข้อมูลจะต้องหยุด
การให้บริการ และการคัดลอกข้อมูลอาจใช้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูลที่จะคัดลอก ซึ่ง
อาจต้องใช้หลายนาที เป็นชั่วโมง หรือเป็นวันก็อาจเป็นไปได้ 
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        3.1.2 การส ารองข้อมูลเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง (Differential Backup) โดยจะ
คัดลอกข้อมูลเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นไม่จ าเป็นต้องหยุดการท างานของระบบฐานข้อมูล 

        3.1.3 การส ารองโดยใช้ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
โดยมีเครื่องส ารองที่สามารถท างานแทนกันได้ทันที เมื่อระบบหนึ่งเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งนิยมท าการส ารอง
แบบนี้กรณีท่ีระบบฐานข้อมูลมีความส าคัญมาก ไม่สามารถหยุดการท างานได้  

        เมื่อส ารองข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะต้องน าไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย เช่น อาคารอ่ืน
ที่อยู่ต่างสถานที่ และควรมีระบบป้องกันภัย เช่น จากไฟไหม้ น้ าท่วม และการลักขโมย เป็นต้น การ
ส ารองข้อมูลสามารถเลือกด าเนินการได้หลายรูปแบบตามความส าคัญของระบบงาน เช่น ระบบงานที่
ต้องการความปลอดภัยปานกลาง ซ่ึงเมื่อเกิดปัญหาสามารถใช้เวลาระยะหนึ่งในการกู้ระบบกลับคืนมา 
และสามารถท ารายการเฉพาะส่วนที่สูญหายไปซ้ าใหม่ได้ โดยสามารถท าการส ารองข้อมูลทั้งหมด
สัปดาห์ละครั้ง และส ารองข้อมูลเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน โดยเก็บข้อมูลเป็นรอบเวียนกันไป 
และเมื่อข้อมูลเกิดความเสียหายก็สามารถน าข้อมูลที่ส ารองไว้มาใช้งานใหม่ได้ โดยจะได้ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนถึงเมื่อวานที่มีการส ารองข้อมูลไว้ตอนสิ้นวัน ส่วนข้อมูลวันนี้ที่ฐานข้อมูลมีปัญหาจะต้องท า
รายการใหม่อีกครั้ง เป็นต้น 

    3.2 การกู้คืนข้อมูล (Recovery) เป็นกระบวนการเรียกคืนข้อมูลให้สามารถกลับมาสู่
สภาวะเดิม และพร้อมใช้งานตามปกติ เมื่อระบบฐานข้อมูลเกิดความเสียหายไม่ง่ายเลยที่จะแก้ไข
ปัญหาให้ระบบสามารถกลับมาประมวลผลหรือใช้งานได้ดังเดิม แต่มีแนวทางในการกู้คืนระบบอยู่ 2 
แนวทางดังนี้ 

        3.2.1 การกู้คืนด้วยการประมวลผลใหม่อีกครั้ง (Reprocessing) หรือการกลับไปยังจุด
เดิมเพ่ือประมวลผลงานต่างๆ ใหม่อีกครั้ง ซึ่งการกู้คืนด้วยวิธีนี้จะน าข้อมูลที่ได้ส ารองไว้ล่าสุดมา
ท างานทดแทนข้อมูลที่เสียหาย แต่ระบบต้องเสียเวลาในการประมวลผลรายการซ้ าใหม่ หรือผู้ใช้ต้อง
ท างานต่างๆอีกรอบหนึ่ง การกู้คืนด้วยวิธีนี้จะใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนรายการที่เกิด
ความเสียหาย และการแก้ไขข้อมูลล่าสุดของระบบฐานข้อมูลที่ส ารองไว้ก่อนหน้านั้น 

        3.2.2 การกู้คืนด้วยการย้อนกลับหรือล้วงหน้า (Rollback or Rollforward) ระบบ
จัดการฐานข้อมูล (DBMS) จะจัดเก็บเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลลง
ในไฟล์ที่บันทึกอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูล (ฮาร์ดดิสก์) หรือเรียกว่า ล็อกไฟล์ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการกู้คืน
หรือเรียกคืนข้อมูลภายหลังที่ระบบเกิดความเสียหาย ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธีดังนี้ 

       3.2.2.1 การกู้คืนด้วยการย้อนกลับ (Rollback) การเรียกคืนข้อมูลวิธีนี้จะใช้
ข้อมูลจากล็อกไฟล์ที่ได้บันทึกไว้ก่อนระบบจะล่มมากู้คืนระบบ ซึ่งผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลเพ่ือประมวล
ผลงานรอบใหม่อีกครั้งโดยเริ่มจากเหตุการณ์ก่อนระบบจะเกิดความเสียหาย 

       3.2.2.2 การกู้คืนด้วยการล้วงหน้า (Rollforward) ระบบจัดการฐานข้อมูลจะ
เรียกคืนข้อมูลด้วยการใช้ข้อมูลจากล็อกไฟล์ โดยน ารายการด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีการ
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บันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วมาพิจารณาเพ่ือยืนยันการท างานและจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลต่อไป แต่
ไม่ใช่การให้ผู้ใช้ด าเนินการอีกครั้ง 

ความปลอดภัยในฐานข้อมูล MySQL 

MySQL สามารถก าหนดความปลอดภัยให้กับข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้  2 วิธีดังมี
รายละเอียดดังนี้ (ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, 2553: 304) 

1. การก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เป็นการก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้สามารถด าเนินการ
บางอย่างกับข้อมูลได้ตามที่ก าหนด เช่น สามารถเรียกดูข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลในบางตาราง หรือบาง
คอลัมน์ เป็นต้น ในมายเอสคิวแอลสามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ได้โดยใช้ค าสั่งเอสคิวแอล 
เช่น 

 Grant Select,Update On Customer To Rapeepa 

หรือสามารถเข้าไปก าหนดในโปรแกรม phpMyadmin ซึ่งผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
จะต้องสร้างชื่อผู้ใช้ก่อน จากนั้นก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้ ดังนี้ 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 หน้าจอแรกของโปรแกรม phpMyAdmin เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้ว 

 

 

1. เข้ามาในหน้าจอของ 
phpMyAdmin แล้วเลือกเมนู 
“สิทธิ” จะปรากฏหนา้จอดัง
ภาพที่ 5.2 
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ภาพที่ 5.2 หน้าจอก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้จากการคลิกเมนู “สิทธิ” 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 หน้าจอการสร้างและก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน 

 

 

 

 

 

2. คลิก “เพิ่มผู้ใช้ใหม่” จะปรากฏ
หน้าจอดังภาพที่ 5.3 

3. ระบุรายละเอียด
ของผู้ใช้ที่จะสร้าง  

4. ไม่ต้องก าหนดสิทธ์ิ
แบบโกลบอล 

5. กดปุ่ม “ลงมือ” จะ
ปรากฏหน้าจอดังภาพ 5.4 
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ภาพที่ 5.4 หน้าจอการสร้างและก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน (ต่อ) 

 

 

ภาพที่ 5.5 หน้าจอแก้ไขสิทธิผู้ใช้งานเฉพาะฐานข้อมูล 

6. แสดงผลการสร้างผู้ใช้ 

7. แสดงผลรายการผู้ใช้ ซึ่ง
สามารถแก้ไขรายละเอียดได ้

8. เลือกรหัสผู้ใช้ ท่ีต้องการแก้ไข
สิทธ์ิ ดังแสดงดังภาพท่ี 5.5 

11. เลือกรหัสผู้ใช้แล้ว
สามารถเปลีย่นรหสัผ่าน 

12. เปลีย่นรหสัผ่าน
เรียบร้อยกดปุ่ม “ลงมือ” 

13. แก้ไขให้กับผู้ใช้ 

9. ก าหนดฐานข้อมูลใหผู้้ใช้ 

10. กดปุ่ม “ลงมือ” 

14. กดปุ่ม “ลงมือ” แล้วจะ
ปรากฎหน้าจอดังภาพท่ี 5.6 
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ภาพที่ 5.6 หน้าจอแสดงสิทธิ์ของผู้ใช้ตามที่ก าหนด 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 หน้าจอแสดงสิทธิ์ในการสร้างตาราง 

 2. การก าหนดวิวให้กับผู้ใช้ ซึ่งเป็นการก าหนดขอบเขตของข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงได้ โดยผู้ใช้แต่ละส่วนงานจะได้รับสิทธิ์ตามการใช้งานจริง สามารถสร้างวิวด้วยค าสั่งภาษาเอส
คิวแอล โดยสามารถใช้โปรแกรม phpMyAdmin ด าเนินการตามภาพที่ 5.8 

 

 

 

ภาพที่ 5.8 การสร้างวิวด้วยโปรแกรม phpMyAdmin 

1. เข้ามาในหน้าจอของ phpMyAdmin 2. คลิกแท็บ SQL จะปรากฎหนา้จอดัง
ภาพที่ 5.9 

16. แสดงสิทธ์ิ ท่ีไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่
ได้

17. ผู้ใช้สามารถสร้างตาราง
ในฐานข้อมูลที่ก าหนด 

15. เลือกฐานข้อมลูที่ผูดู้แลก าหนดให้ แล้วจะแสดงดังภาพท่ี 5.7  
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ภาพที่ 5.9 หน้าจอส าหรับป้อนชุดค าสั่งภาษาเอสคิวแอล 

 

ภาพที่ 5.10 ชื่อวิวที่สร้างในฐานข้อมูล 

สรุป 

 การสร้างความเสียหายคือเหตุการณ์หรือการกระท าที่อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท า
ให้ข้อมูลในฐานข้อมูลเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภัย การสร้างความเสียหายมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
ข้อมูลเสียหายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่เจตนา การลักลอบเข้าถึงข้อมูล การสูญเสียความลับของข้อมูล 
ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ และระบบฐานข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน เป็นต้น ความปลอดภัยของ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลที่ควรค านึงถึงคือ การรักษาความปลอดภัยของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนสื่ออ่ืน การก าหนด
นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดท าแผนฉุกเฉิน และการควบคุมบุคลากรใน
องค์กร  ส าหรับการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลมีเทคนิคการสร้างระบบรักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูลหลายวิธีด้วยกันคือ การควบคุมการเข้าถึงทั้งการพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้หรือ
การก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ การสร้างตารางเสมือนจริงด้วยค าสั่งภาษาเอสคิวแอล และการส ารองข้อมูล
และการกู้คืน ความปลอดภัยในฐานข้อมูลของมายเอสคิวแอล (MySQL) สามารถก าหนดวิธีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ 2 วิธีคือ การก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ และการก าหนดวิวให้กับ
ผู้ใช้ 

3. เขียนค าสั่งภาษาเอสคิวแอลเพือ่สร้างวิว 

4. จากนั้นกดปุ่ม “ลงมือ” เพื่อ
ยืนยันการท างาน จากนั้นจะ
ปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 5.10 

5. ช่ือวิวท่ีสร้างจะแสดงร่วมกบั
รายการชื่อของตารางที่มีในฐานข้อมูล 



บทท่ี 6 

การจัดท าฐานข้อมูล 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้น ำควำมรู้เกี่ยวกับฐำนข้อมูลไปใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม โดยให้ศึกษำจำก
กรณีศึกษำในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นของ 3 จังหวัด (อุดรธำนี หนองบัวล ำภู และ
หนองคำย) ที่พัฒนำขึ้นจำกควำมต้องกำรของในสำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ที่จะรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวเพ่ือเป็นแหล่งควำมรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นส ำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งจะแสดงกำรออกแบบฐำนข้อมูลในระดับแนวคิดโดยใช้อีอำร์ไดอะแกรม 
เพ่ือให้ได้โครงร่ำงฐำนข้อมูลเบื้องต้น จำกนั้นใช้วิธีกำรท ำให้เป็นบรรทัดฐำนเพ่ือท ำให้รีเลชันไม่มีควำม
ซ้ ำซ้อนของข้อมูล และส่วนท้ำยเป็นกำรใช้ค ำสั่งภำษำ SQL เพ่ือบริหำรจัดกำรข้อมูลภำยในฐำนข้อมูล 
เช่น กำรสร้ำงฐำนข้อมูล กำรสร้ำงตำรำงหรือปรับปรุงโครงสร้ำงของตำรำง กำรเพ่ิมข้อมูล กำรแก้ไข
ข้อมูล กำรลบข้อมูล และกำรสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

กรณีศึกษา การจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ผู้เขียนได้รวบรวมควำมต้องกำรในกำรจัดกำรข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธำนี 
หนองบัวล ำภู และหนองคำย โดยจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นออกเป็น 9 ประเภท (ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2551: 11-12) 

1. ด้านเกษตรกรรม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกำรผสมผสำนองค์ควำมรู้ทักษะและเทคนิคด้ำน
กำรเกษตรกับเทคโนโลยี รำยละเอียดที่ต้องเก็บมีดังนี้ ชื่อภูมิปัญญำด้ำนเกษตรกรรม ควำมเป็นมำ/
ควำมส ำคัญ วิธีกำร/ขั้นตอน วัสดุ/อุปกรณ์ ประโยชน์ ที่อยู่ที่เกิดภูมิปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอด
ภูมิปัญญำ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล รูปภำพประกอบ 

2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เป็นข้อมูลกำรใช้เทคโนโลยีในกำรแปรรูป ผลิตเพ่ือกำร
บริโภคอย่ำงปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม ที่ชุมชนสำมำรถพ่ึงตนเองทำงเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้ง
กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยผลผลิตทำงหัตถกรรม รำยละเอียดที่ต้องเก็บมีดังนี้ ชื่อภูมิปัญญำด้ำน
อุตสำหกรรมและหัตถกรรม ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ วิธีกำร/ขั้นตอน วัสดุ/อุปกรณ์ ประโยชน์ ที่อยู่
ที่เกิดภูมิปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล รูปภำพประกอบ 
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3. ด้านการแพทย์แผนไทย เน้นข้อมูลกำรจัดกำรป้องกันและรักษำสุขภำพของคนในชุมชน 
รำยละเอียดที่ต้องเก็บมีดังนี้ ชื่อภูมิปัญญำด้ำนแพทย์แผนไทย ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ วิธีกำรรักษำ 
วัสดุ/อุปกรณ์ ระยะเวลำในกำรรักษำ ที่อยู่ที่เกิดภูมิปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่
และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล รูปภำพประกอบ 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นข้อมูลของกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ทั้ งกำรอนุรักษ์ กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน รำยละเอียดที่ต้องเก็บมีดังนี้ ชื่อภูมิปัญญำ
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ วิธีกำร/ประโยชน์ ที่อยู่
ที่เกิดภูมิปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล และรูปภำพ
ประกอบ 

5. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน เป็นข้อมูลภูมิปัญญำที่เกี่ยวกับกำรสะสมและบริหำรกองทุน
และสวัสดิกำรชุมชน ทั้งที่เป็นเงินและโภคทรัพย์ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงให้แก่ชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
สมำชิกในกลุ่ม รำยละเอียดที่ต้องเก็บมีดังนี้ ชื่อกองทุนและธุรกิจชุมชน ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ 
เนื้อหำ ประโยชน์ ที่อยู่ที่เกิดภูมิปัญญำ และรูปภำพประกอบ 

6. ด้านศิลปกรรม ข้อมูลที่เน้นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนศิลปะสำขำต่ำงๆ เช่น 
จิตรกรรม ประติมำกรรม นำฏศิลป์ และดนตรี เป็นต้น รำยละเอียดที่ต้องเก็บมีดังนี้ ชื่อผลงำน ควำม
เป็นมำ/ควำมส ำคัญ ชื่อรำงวัลที่ได้รับ ปีที่สร้ำงผลงำน เนื้อหำ วัสดุ/อุปกรณ์ ประโยชน์ ที่อยู่ที่เกิดภูมิ
ปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล และรูปภำพประกอบ 

7. ด้านภาษาและวรรณกรรม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำน
ภำษำ วรรณกรรมท้องถิ่น รำยละเอียดที่ต้องเก็บมีดังนี้ ชื่อภูมิปัญญำด้ำนภำษำและวรรณกรรม ควำม
เป็นมำ/ควำมส ำคัญ เนื้อหำ/สำระส ำคัญของเรื่อง ประเภท(ภำษำ/วรรณกรรม) ที่อยู่ที่เกิดภูมิปัญญำ 
วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล และรูปภำพประกอบ 

8. ด้านปรัชญา  ศาสนา และประเพณี  จัดเก็บข้อมูลในกำรประยุกต์และปรับใช้หลัก
ธรรมชำติค ำสอนทำงศำสนำ ปรัญชำควำมเชื่อ และประเพณีที่มีคุณค่ำให้เหมำะสมต่อบริบททำง
เศรษฐกิจและสังคม รำยละเอียดที่ต้องเก็บมีดังนี้ ชื่อภูมิปัญญำด้ำนปรัชญำ  ศำสนำ และประเพณี 
ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ ประโยชน์ ที่อยู่ที่เกิดภูมิปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่
และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล และรูปภำพประกอบ 

9. ด้านโภชนาการ เป็นข้อมูลที่เน้นกำรเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอำหำรและยำได้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของร่ำงกำยในสภำวกำรณ์ต่ำงๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้ำ และบริกำร
ส่งออกที่ได้รับควำมนิยมแพร่หลำยมำก รวมถึงกำรขยำยคุณค่ำเพ่ิมของทรัพยำกร รำยละเอียดที่ต้อง
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เก็บมีดังนี้ ชื่อภูมิปัญญำด้ำนโภชนำกำร ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ/ควำมหมำย วิธีกำร/ขั้นตอน วัสดุ/
อุปกรณ์ ประโยชน์ ที่อยู่ที่เกิดภูมิปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่และชื่อผู้รวบรวม
ข้อมูล และรูปภำพประกอบ 

 จำกข้ำงต้นภูมิปัญญำแต่ละด้ำนจัดเก็บรำยละเอียดที่แตกต่ำงกัน แต่ในกรณีศึกษำนี้จะเลือก
ภูมิปัญญำที่พบมำกในพ้ืนที่ 3 จังหวัด และเพ่ือให้ง่ำยในกำรท ำควำมเข้ำใจ ดังนี้ 

1. ด้ำนเกษตรกรรม  

2. อุตสำหกรรมและหัตถกรรม 

3. กำรแพทย์แผนไทย  

4. ปรัชญำ ศำสนำ และประเพณี  

5. ปรำชญ์ มีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บมีดังนี้ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล เพศ วัน เดือน ปีเกิด วุฒิ
กำรศึกษำ อำชีพ  ศำสนำ เชื้อชำติ สัญชำติ ที่อยู่ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล และรูปภำพประกอบ 

รำยละเอียดของฐำนข้อมูลท้องถิ่นมีดังนี้ ปรำชญ์สำมำรถมีควำมเชี่ยวชำญได้หลำยด้ำน แต่
ละด้ำนมีปรำชญ์เชี่ยวชำญได้หลำยคน โดยองค์ควำมรู้ของปรำชญ์แต่ละท่ำนจะแตกต่ำงกัน ซึ่งเป็น
ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคล ถึงแม้จะเป็นด้ำนเดียวกันหรือชื่อภูมิปัญญำเดียวกัน 
จึงจ ำเป็นต้องแยกเก็บรำยละเอียดของภูมิปัญญำของปรำชญ์แต่ละคน 

การออกแบบเชิงแนวคิด 

     เพ่ืออธิบำยแนวควำมคิดและน ำเสนอโครงสร้ำงข้อมูลของระบบฐำนข้อมูล เครื่องมือที่
นิยมใช้คือ อีอำร์ไดอะแกรม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ อีอำร์ไดอะแกรมเป็น
เครื่องมือในกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนทิตี้ที่ไม่อิงกับระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (DBMS) ใดๆ 
ให้ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจกับสิ่งที่โจทย์ก ำหนด แล้วน ำมำวิเครำะห์หำเอนทิตี้ แอตตริบิวต์ พร้อม
ก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนทิตี้ โดยพิจำรณำจำกหลักกำรว่ำ เอนทิตี้หมำยถึงสิ่งที่มีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องค่ำเดียวหรือหลำยค่ำ และที่ส ำคัญมีควำมสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน ๆ หลำยสิ่งในระบบ ส่วนแอตตริ
บิวต์คือสิ่งที่มีข้อมูลที่เก่ียวข้องด้วยเพียงค่ำเดียวและมีควำมสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนเพียงสิ่งเดียว 

  1.1 วิเครำะห์หำเอนทิต้ิ จำกกรณีศึกษำข้ำงต้น สิ่งที่ควรจะก ำหนดเป็นเอนทิตี้นั้น
จะต้องมีข้อมูลที่เก่ียวข้องด้วยหลำยค่ำ ซึ่งมีดังนี้ 

     1.1.1 เลือกศึกษำภูมิปัญญำทั้ง 4 ด้ำน โดยข้อมูลที่เก่ียวข้องได้แก่ ชื่อภูมิปัญญำ 
ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ/ควำมหมำย วิธีกำร/ขั้นตอน วัสดุ/อุปกรณ์ และประโยชน์ เป็นต้น ซ่ึงแต่ละ
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ด้ำนมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่แตกต่ำงกัน จึงแยกออกได้ 4 เอนทิตี้ จำกนั้นน ำทั้ง 4 เอนทิตี้ไปแสดงใน     
อีอำร์ไดอะแกรมที่แทนด้วยสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 6.1 แสดงเอนทิตี้ภูมิปัญญำทั้ง 4 ด้ำน 

     1.1.2 ปรำชญ์ ข้อมูลที่เก่ียวข้องได้แก่ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล เพศ วัน เดือน 
ปีเกิด วุฒิกำรศึกษำ อำชีพ  ศำสนำ เชื้อชำติ สัญชำติ ที่อยู่ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล และรูปภำพ
ประกอบ แสดงดังภำพที่ 6.2 

 

 

ภำพที่ 6.2 แสดงเอนทิตี้ปรำชญ์ชำวบ้ำน 

  1.2 วิเครำะห์หำแอตตริบิวต์ แอตตริบิวต์เป็นสิ่งที่บอกคุณลักษณะหรือรำยละเอียด
ของแต่ละเอนทิตี้ว่ำเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้ำง ดังนั้นเมื่อวิเครำะห์แต่ละเอนทิตี้จำกข้ำงต้น จะได้
รำยละเอียดข้อมูลที่จะจัดเก็บหรือแอตตริบิวต์ แล้วให้น ำแอตตริบิวต์ที่ได้ไปแสดงในอีอำร์ไดอะแกรม
ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์รูปวงรี จำกนั้นให้พิจำรณำก ำหนดแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของเอนทิตี้ โดยให้
ขีดเส้นใต้แอตตริบิวต์ที่ท ำหน้ำที่เป็นคีย์หลัก ดังนี้ 

       1.2.1 เอนทิตี้ภูมิปัญญำด้ำนเกษตรกรรม ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ ชื่อภูมิ
ปัญญำด้ำนเกษตรกรรม ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ วิธีกำร/ขั้นตอน วัสดุ/อุปกรณ์ ประโยชน์ ที่อยู่ที่
เกิดภูมิปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล รูปภำพประกอบจะ
เก็บเป็นเส้นทำงหรือที่อยู่ของไฟล์รูปภำพแทน โดยก ำหนดให้แอตตริบิวต์รหัสเป็นคีย์หลักของเอนทิต้ี 
พร้อมทั้งขีดเส้นใต้แอตตริบิวต์ที่ท ำหน้ำที่เป็นคีย์หลัก 

 

 

เกษตรกรรม 

อุตสำหกรรมและ
หัตถกรรม 

กำรแพทย์แผนไทย 

ปรัชญำ  ศำสนำ 
และประเพณี 

ปรำชญ์ 
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ภำพที่ 6.3 แอตตริบิวต์ของเอนทิตี้ภูมิปัญญำด้ำนเกษตรกรรม 

      1.2.2 เอนทิตี้ภูมิปัญญำอุตสำหกรรมและหัตถกรรม ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ 
ชื่อภูมิปัญญำด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ วิธีกำร/ขั้นตอน วัสดุ/
อุปกรณ์ ประโยชน์ ที่อยู่ที่เกิดภูมิปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่และชื่อผู้รวบรวม
ข้อมูล รูปภำพประกอบจะเก็บเป็นเส้นทำงหรือที่อยู่ของไฟล์รูปภำพแทน โดยก ำหนดให้แอตตริบิวต์
รหัสเป็นคีย์หลักของเอนทิตี้ 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 6.4 แอตตริบิวต์ของเอนทิตี้ภูมิปัญญำด้ำนอุตสำหกรรมและหัตถกรรม 

       1.2.3 เอนทิตี้ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ ชื่อภูมิ
ปัญญำด้ำนแพทย์แผนไทย ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ วิธีกำรรักษำ วัสดุ/อุปกรณ์ ระยะเวลำในกำร
รักษำ ที่อยู่ที่เกิดภูมิปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล รูปภำพ
ประกอบจะเก็บเป็นเส้นทำงหรือที่อยู่ของไฟล์รูปภำพแทน โดยก ำหนดให้แอตตริบิวต์รหัสเป็นคีย์หลัก
ของเอนทิตี้ 

 

ชื่อภูมิปัญญำ 

รหัส 

ควำมเป็นมำ 

วิธีกำร ประโยชน ์

ที่อยู ่

วันที่รวบรวม 

เรียนรู ้

ผู้รวบรวม 

ลิงค์ภำพ 

เกษตรกรรม 

ชื่อภูมิปัญญำ 

รหัส 

ควำมเป็นมำ 

วิธีกำร ประโยชน ์

ที่อยู ่

วันที่รวบรวม 

เรียนรู้ 

ผู้รวบรวม 

ลิงค์ภำพ 

อุตสำหกรรมและ
หัตถกรรม 

วัสด ุ

วัสด ุ

ถ่ำยทอด 

ถ่ำยทอด 
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ภำพที่ 6.5 แอตตริบิวต์ของเอนทิตี้ภูมิปัญญำด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 

     1.2.4 เอนทิตี้ภูมิปัญญำปรัชญำ  ศำสนำ และประเพณี ประกอบด้วยแอตตริ
บิวต์ ชื่อภูมิปัญญำด้ำนปรัชญำ  ศำสนำ และประเพณี ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ ประโยชน์ ที่อยู่ที่
เกิดภูมิปัญญำ วิธีกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดภูมิปัญญำ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล และรูปภำพ
ประกอบจะเก็บเป็นเส้นทำงหรือที่อยู่ของไฟล์รูปภำพแทน โดยก ำหนดให้แอตตริบิวต์รหัสเป็นคีย์หลัก
ของเอนทิตี ้

 

 

 

 

 

ภำพที่ 6.6 แอตตริบิวต์ของเอนทิตี้ภูมิปัญญำด้ำนปรัชญำ ศำสนำ และประเพณี 

       ส ำหรับเอนทิตี้ภูมิปัญญำทั้ง 4 ด้ำนสำมำรถเก็บข้อมูลรูปภำพประกอบได้เพียง
รูปเดียว แต่ถ้ำต้องกำรเก็บรูปภำพประกอบหลำยภำพให้เพ่ิมแอตตริบิวต์ในกำรเก็บรูปภำพประกอบ
ได้ตำมต้องกำร เช่น ต้องกำรเก็บรูปภำพประกอบ 5 รูปภำพ ให้เพ่ิมแอตตริบิวต์เท่ำกับจ ำนวนรูปภำพ
ที่ต้องกำรนั้นคือ เพ่ิมอีก 5 แอตตริบิวต์ เป็นต้น 

       1.2.5 เอนทิตี้ปรำชญ์ ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล เพศ 
วัน-เดือน-ปีเกิด วุฒิกำรศึกษำ อำชีพ  ศำสนำ เชื้อชำติ สัญชำติ ที่อยู่ วันที่และชื่อผู้รวบรวมข้อมูล 
และรูปภำพประกอบ พร้องก ำหนดให้รหัสปรำชญ์เป็นคีย์ของเอนทิตี้ โดยให้ขีดเส้นใต้แอตตริบิวต์ที่ท ำ
หน้ำที่เป็นคีย์หลัก 

ชื่อภูมิปัญญำ 

รหัส 

ควำมเป็นมำ 

วิธีกำรรักษำ วัสดุ/อุปกรณ์ 

ที่อยู ่

วันที่รวบรวม 

เรียนรู ้

ผู้รวบรวม ลิงค์ภำพ 

กำรแพทย์แผนไทย 

ชื่อภูมิปัญญำ 

รหัส 

ควำมเป็นมำ 

ประโยชน ์

ที่อยู ่

วันที่รวบรวม 

เรียนรู ้

ผู้รวบรวม 

ลิงค์ภำพ 

ปรัชญำ ศำสนำ 
และประเพณี 

ระยะเวลำที่รกัษำ 

ถ่ำยทอด 

ถ่ำยทอด 
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ภำพที่ 6.7 แอตตริบิวต์ของเอนทิตี้ ปรำชญ์ 

  1.3 วิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนทิต้ิ หลักจำกที่ได้ก ำหนดเอนทิตี้ของระบบ
แล้ว ต่อมำจะต้องวิเครำะห์หำว่ำแต่ละเอนทิตี้มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 
       จำกเอนทิตี้ภูมิปัญญำทั้ง 4 ด้ำนพบมีควำมสัมพันธ์กับเอนทิตี้ปรำชญ์ คือ 
ปรำชญ์แต่ละคนมีควำมเชี่ยวชำญภูมิปัญญำหลำยด้ำน ภูมิปัญญำแต่ละเรื่องของปรำชญ์จะแยกเก็บ
เป็นภูมิปัญญำของแต่ละคน ถึงแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตำมเพรำะแต่ละคนจะมีองค์ควำมรู้ในภูมิ
ปัญญำเรื่องเดียวกันที่แตกต่ำงกัน ซ่ึงมีควำมสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อหลำย (one to many)  
       เพ่ือแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนทิตี้ในอีอำร์ไดอะแกรมนั้นสำมำรถแทนด้วย
สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมข้ำวหลำมตัด ตั้งชื่อควำมสัมพันธ์ไว้ในรูปสี่เหลี่ยมข้ำวหลำมตัดนั้น จำกนั้นเขียน 
1 หรือ N บนเส้นควำมสัมพันธ์ตำมท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงเอนทิตี้ ดังภำพที่ 6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 6.8 ควำมสัมพันธ์ที่เกิดระหว่ำงเอนทิตี้ภูมิปัญญำทั้ง 4 ด้ำนกับเอนทิตี้ปรำชญ์ 

N 1 

ค ำน ำหน้ำชื่อ
ปัญญำ

รหัสปรำชญ์ 

ชื่อ 

นำมสกุล 

เพศ 

วันที่รวบรวม 

วุฒิกำรศึกษำ 

ผู้รวบรวม 
ลิงค์ภำพ 

ปรำชญ์ 

เกษตรกรรม เชี่ยวชำญ 

N 1 อุตสำหกรรมและ
หัตถกรรม 

เชี่ยวชำญ 

N 1 กำรแพทย์แผนไทย เชี่ยวชำญ 

N 1 ปรัชญำ ศำสนำ 
และประเพณี 

เชี่ยวชำญ 

ปรำชญ์ 

อำชีพ 

ศำสนำ 

เช้ือชำติ 

สัญชำติ 

วดป เกิด ที่อยู ่
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  1.4 แปลงอีอำร์ไดอะแกรมให้อยู่ในรูปโครงสร้ำงฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตำมแผนภำพ
อีอำร์ดังภำพที่ 6.8 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรออกแบบฐำนข้อมูลเชิงแนวคิดให้ท ำกำรแปลง
แบบจ ำลองดังกล่ำวให้สอดคล้องกับแบบจ ำลองข้อมูลที่เลือกใช้นั่นคือแบบจ ำลองฐำนข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ โดยหัวข้อนี้จะแสดงขั้นตอนกำรแปลงอีอำร์ไดอะแกรมให้เป็นโครงสร้ำงฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
หรือที่เรียกว่ำ ตำรำงข้อมูล ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

       1.4.1 แปลงเอนทิตี้ปกติเป็นตำรำง ที่ประกอบด้วยแอตตริบิวต์ของเอนทิตี้นั้น 
โดยชื่อของตำรำงคือชื่อของเอนทิตี้ที่แปลงมำ และแอตตริบิวต์ของเอนทิตี้ให้แปลงเป็นแอตตริบิวต์
ของตำรำงด้วย จำกนั้นพิจำรณำแอตตริบิวต์ที่จะใช้เป็นคีย์หลักของตำรำง พร้อมขีดเส้นใต้แอตตริบิวต์
ทีเ่ป็นคีย์หลักด้วย จำกภำพที่ 6.8 น ำมำแปลงเป็นตำรำงได้ 5 ตำรำงที่มีโครงสร้ำงดังนี้ 

เกษตรกรรม 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร วัสด ุ ประโยชน ์ ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

 

อุตสำหกรรมและหัตถกรรม 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร วัสด ุ ประโยชน ์ ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

 

กำรแพทย์แผนไทย 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร
รักษำ 

วัสด/ุ
อุป
กรร์ 

ระยะเวลำ
ที่รักษำ 

ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

 

ปรัชญำ ศำสนำ และประเพณี 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

ประโยชน ์ ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้รวบรวม ลิงค์
รูปภำพ 

 

ปรำชญ์ 
รหัส
ปรำชญ์ 

ค ำ
น ำหน้ำ
ชื่อ 

ชื่อ นำมสกุล เพศ วดป 
เกิด 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

อำชีพ ศำสนำ เช้ือ
ชำติ 

สัญชำติ ที่
อยู ่

ผู้
รวบรวม 

วันที่
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

ภำพที่ 6.9 โครงสร้ำงตำรำงของระบบฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกข้ันตอน 1.4.1 



121 

       1.4.2 แปลงควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลำย (1:N) ท ำได้โดยไม่ต้องสร้ำงเป็น
ตำรำงใหม่ แต่ให้น ำแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของตำรำงที่อยู่ด้ำนที่มีควำมสัมพันธ์เป็น 1 ไปเพ่ิมเป็น
แอตตริบิวต์ของตำรำงด้ำนที่มีควำมสัมพันธ์เป็น N จำกนั้นให้พิจำรณำแอตตริบิวต์ของควำมสัมพันธ์
ว่ำมีอยู่หรือไม่ ถ้ำมีให้น ำแอตตริบิวต์ดังกล่ำวไปเพ่ิมเป็นอีกแอตตริบิวต์หนึ่งของตำรำงด้ำนที่มี
ควำมสัมพันธ์เป็น N 

       แผนภำพอีอำร์จำกภำพที่ 6.8 น ำมำแปลงตำมขั้นตอนนี้โดยให้น ำแอตตริบิวต์
รหัสของเอนทิตี้ปรำชญ์ไปเพ่ิมเป็นอีกแอตตริบิวต์หนึ่งของตำรำงภูมิปัญญำทั้ง 4 ด้ำน หรือเรียก 
แอตตริบิวต์ดังกล่ำวว่ำเป็นคีย์นอกในตำรำงภูมิปัญญำทั้ง 4 ด้ำนน ั่นเอง ส่วนตำรำงปรำชญ์มี
โครงสร้ำงตำรำงเหมือนเดิม ดังนี้ 

เกษตรกรรม 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร วัสด ุ ประโยชน ์ ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

รหัส
ปรำชญ์ 

 

อุตสำหกรรมและหัตถกรรม 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร วัสด ุ ประโยชน ์ ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

รหัส
ปรำชญ์ 

 

กำรแพทย์แผนไทย 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร
รักษำ 

วัสด/ุ
อุป
กรร์ 

ระยะเวลำ
ที่รักษำ 

ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

รหัส
ปรำชญ์ 

 

ปรัชญำ ศำสนำ และประเพณี 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

ประโยชน ์ ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู้ 

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้รวบรวม ลิงค์
รูปภำพ 

รหัส
ปรำชญ์ 

 

ปรำชญ์ 
รหัส ค ำ

น ำหน้ำ
ชื่อ 

ชื่อ นำมสกุล เพศ วดป 
เกิด 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

อำชีพ ศำสนำ เช้ือ
ชำติ 

สัญชำติ ที่
อยู ่

ผู้
รวบรวม 

วันที่
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

 

ภำพที่ 6.10 โครงสร้ำงตำรำงของระบบฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกขั้นตอน 1.4.2 



122 

       จำกโครงสร้ำงตำรำงฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้จำกกำรแปลงอีอำร์ไดอะแกรม
นั้นจะเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 (1NF) หรืออำจเป็นบรรทัดฐำนขั้นที่สูงกว่ำระดับที่ 1(1NF) ก็สำมำรถ
เป็นไปได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมตำรำงที่ได้มำจำกกำรแปลงอีอำร์ไดอะแกรมจ ำเป็นต้องวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอตตริบิวต์หรือเรียกว่ำเป็นขั้นท ำให้เป็นบรรทัดฐำน เพ่ือให้ได้รีเลชันหรือตำรำง
ที่ไม่มีควำมซ้ ำซ้อน ซึ่งได้กล่ำวไว้ในหัวข้อถัดไป 

การออกแบบโดยวิธีการท าให้เป็นบรรทัดฐาน (Normal Form) 

    กำรท ำให้รีเลชันหรือตำรำงเป็นบรรทัดฐำนนั้นเป็นกระบวนกำรออกแบบฐำนข้อมูลใน
ระดับตรรกะที่สำมำรถกระท ำได้โดยกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอตตริบิวต์ของแต่ละตำรำง 
เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล ซึ่งถ้ำข้อมูลมีควำมซ้ ำซ้อนจะท ำให้เกิดปัญหำในกำรแก้ไข เพ่ิม และลบ
ข้อมูลได้ กำรออกแบบเชิงแนวคิดโดยใช้อีอำร์ไดอะแกรมนั้นเป็นกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของ
เอนทิตี้ที่ยังขำดกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของแอตตริบิวต์ จึงอำจท ำให้ข้อมูลมีควำมซ้ ำซ้อนได้ ดังนั้น
จ ำเป็นต้องตรวจสอบและปรับโครงสร้ำงตำรำงให้มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนในระดับที่ 3 (1NF) ซึ่ง
เมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพในกำรใช้งำนข้อมูลแล้วไม่จ ำเป็นต้องแตกเป็นตำรำงย่อยมำกจนท ำให้ต้อง
เสียเวลำในกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกหลำยตำรำงเพ่ือใช้ในงำนบำงงำนเช่น กำรสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
ดังนั้นจึงมุ่งประเด็นถึงกำรท ำให้เป็นบรรทัดฐำนตั้งแต่ระดับที่ 1 (1NF) ถึง ระดับที่ 3 (3NF) ดังมี
รำยละเอียดต่อไปนี้ 

    กำรท ำให้เป็นบรรทัดฐำนจำกโครงสร้ำงฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์จำกหัวข้อที่ผ่ำนมำจะ
ด ำเนินกำรแต่ละตำรำงให้มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3  (3NF) ได้แก่ตำรำงเกษตรกรรม 
ตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรม ตำรำงกำรแพทย์แผนไทย ตำรำงจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ตำรำงกองทุนและธุรกิจชุมชน ตำรำงศิลปกรรม ตำรำงภำษำและวรรณกรรม ตำรำง
ปรัชญำ/ศำสนำและประเพณี ตำรำงโภชนำกำร และตำรำงปรำชญ์ 

    2.1 ตำรำงเกษตรกรรม 

         ขั้นตอนกำรท ำให้ตำรำงเกษตรกรรมมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3(3NF) มีดังนี ้
         2.1.1 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 (1NF) หรือไม่ ซึ่ง
พบว่ำตำรำงเกษตรกรรมมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 อยู่แล้ว ทั้งนี้เพรำะข้อมูลในแต่ละ
แอตตริบิวต์มีค่ำเป็นค่ำเดียวหรือไม่ได้เก็บหลำยค่ำข้อมูล (repeating group) และยังได้ก ำหนดแอตต
ริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของตำรำงแล้ว นั้นคือ แอตตริบิวต์รหัส  
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รหัส ชื่อภูมิ
ปัญญำ 

ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร วัสดุ ประโยชน ์ ที่อยู ่ วิธีกำร
เรียนรู้ 

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรว
ม 

ลิงค์
รูปภำพ 

รหัส
ปรำชญ์ 

1 

กำร

เพำะพันธ์ุ

ไก่ชน 

( นำย
สมหมำย 
พงษ์
ศำสตร)์ 

 ครั้งตอน
เป็นวัยรุ่น 
เป็นเดก็
ตำมบ้ำน
นอกเลี้ยง
ไก่พื้นบ้ำน 
เลี้ยงมำกับ
พ่อแม่ จน
วันหนึ่งไป
เห็นผู้ใหญ่
น ำไก่มำชน
กันเลยเกิด
ควำมชอบ
และรักใน
กำรชนไก่ 

1. 

คัดเลือก
พ่อพันธ์ุ- 
แม่พันธ์ุ
2. 

เตรียม
โรงเรือน
หรือเล้ำ
ผสม 

กำน้ ำร้อน 
ขันน้ ำ 
และผ้ำ 
ยำที่ใช้
ส ำหรับไก่ 
กระเบื้อง
นำบหน้ำ
ไก่ 

1. ได้ไก่ชนที่
ตรงตำมพันธ์ุ 
2. แม่พันธ์ุไก่
ออกลกูไก่ได้
สำยพันธ์ุที่เรำ
ต้องกำรโดย
ไม่ผิดเพี้ยน 
ถูกต้องตำม
สำยพันธ์ุที่เรำ
ผสม  3. ได้ไก่
ชนที่มีขนำด
สม่ ำเสมอกัน 
ตำมที่เรำได้
ก ำหนดไว้ 

 ต. ค ำ
บง 

ลองผิด
ลองถูก
จำกกำร
เรียนด้วย
ตันเอง 
และ เข้ำ
ไปศึกษำ
จำก
สมำคมไก่
ชนแห่ง
ประเทศ
ไทย เข้ำ
อบรมกำร
เลี้ยงและ
กำร
เพำะพันธ์ุ
ไก่ชน 
สมำคมไก่
ชนแห่ง
ประเทศ
ไทย 

เป็น
วิทยำกรให้
ผู้ที่เริ่ม
เรียนรู้เรื่อง
ไก่ชน 

1 ม.ค. 2557  ณัฐพงษ์ 
และคณะ 

pic/agricu

lture/01.j

pg 

1004 

          
ภำพที่ 6.11 โครงสร้ำงตำรำงเกษตรกรรมที่ยังไม่มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำน 

        ข้อสังเกต จำกกำรแปลงอีอำร์ไดอะแกรมเป็นโครงสร้ำงฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะไม่พบ
แอตตริบิวต์ที่มีค่ำข้อมูลหลำยค่ำในแต่ละทัปเพิลหรือแถว ทั้งนี้เพรำะอีอำร์ไดอะแกรมจะแสดงให้เห็น
เพียงโครงสร้ำงตำรำงเท่ำน ั้น แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละแอตตริบิวต์ของเอนทิตี้ จึง
ท ำให้ไม่พบกำรเก็บข้อมูลในแอตตริบิวต์ที่เรียกว่ำ ข้อมูลมีหลำยค่ำ หรือกลุ่มข้อมูลซ้ ำ (repeating 

group) แต่ส่วนมำกแล้วจะพบกลุ่มข้อมูลซ้ ำจำกกำรวิเครำะห์หำเอนทิตี้จำกตัวอย่ำงรำยงำนต่ำงๆ 
ของระบบงำนที่ต้องกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 

        2.1.2 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 2 (2NF) หรือไม่ ท ำ
กำรพิจำรณำแอตตริบิวต์ของตำรำงเกษตรกรรมพบว่ำ แต่ละแอตตริบิวต์ไม่มีกำรขึ้นต่อกันแบบ
บำงส่วน ซึ่งแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์จะขึ้นกับแอตตริบิวต์ที่ เป็นคีย์หลักทั้งหมด จึงท ำให้ตำรำง
เกษตรกรรมมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 2 สำมำรถตรวจสอบจำกกำรขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชัน 
(Functional Dependency) ดังนี้ 
 

 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร วัสด ุ ประโยชน ์ ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

รหัส
ปรำชญ์ 

 

ภำพที่ 6.12 แผนภำพกำรข้ึนต่อกันแบบฟังก์ชันตำรำงเกษตรกรรม 
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         จำกภำพที่ 6.12 แผนภำพกำรขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันหรือเอฟดีไดอะแกรม (FD 
Diagram) เมื่อทรำบค่ำของแอตตริบิวต์รหัสที่เป็นคีย์หลักของตำรำงเกษตรกรรม จะท ำให้ทรำบหรือ
ระบุค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์ในตำรำงหรือสำมำรถอ้ำงถึงแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์ได้ข้อมูล
เพียงรำยกำรเดียว ซึ่งได้แก่ ชื่อภูมิปัญญำ ควำมเป็นมำ วิธีกำร วัสดุ ประโยชน์ ที่อยู่ วิธีกำรเรียนรู้ 
วิธีกำรถ่ำยทอด วันที่รวบรวม ผู้รวบรวม ลิงค์รูปภำพ รหัสปรำชญ์ เช่นจำกภำพที่ 6.11 ถ้ำก ำหนด 
รหัสมีค่ำเป็น 1 จะท ำให้ทรำบค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนดังนี้ 

1. ชื่อภูมิปัญญำ มีค่ำเป็น การเพาะพันธุ์ไก่ชน ( นายสมหมาย พงษ์ศาสตร์)   
2. ควำมเป็นมำ มีค่ำเป็น ครั้งตอนเป็นวัยรุ่น เป็นเด็กตามบ้านนอกเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน เลี้ยงมา

กับพ่อแม่ จนวันหนึ่งไปเห็นผู้ใหญ่น าไก่มาชนกันเลยเกิดความชอบและรักในการชนไก่  
3. วิธีกำร มีค่ำเป็น 1. คัดเลือกพ่อพันธุ์- แม่พันธุ์2. เตรียมโรงเรือนหรือเล้าผสม วัสดุมีค่ำเป็น 

กาน้ าร้อน ขันน้ า และผ้า ยาที่ใช้ส าหรับไก่ กระเบื้องนาบหน้าไก่  
4. ประโยชน์ มีค่ำเป็น 1. ได้ไก่ชนที่ตรงตามพันธุ์ 2. แม่พันธุ์ไก่ออกลูกไก่ได้สายพันธุ์ที่เรา

ต้องการโดยไม่ผิดเพี้ยน ถูกต้องตามสายพันธุ์ที่เราผสม  3. ได้ไก่ชนที่มีขนาดสม่ าเสมอกัน ตามท่ีเราได้
ก าหนดไว้ ที่อยู่มีค่ำเป็น ต าบลค าบง  

5. วิธีกำรเรียนรู้ มีค่ำเป็น ลองผิดลองถูกจากการเรียนด้วยตันเอง และ เข้าไปศึกษาจาก
สมาคมไก่ชนแห่งประเทศไทย เข้าอบรมการเลี้ยงและการเพาะพันธุ์ไก่ชน สมาคมไก่ชนแห่งประเทศ
ไทย  

6. วิธีกำรถ่ำยทอด มีค่ำเป็น เป็นวิทยากรให้ผู้ที่เริ่มเรียนรู้เรื่องไก่ชน  
7. วันที่รวบรวม มีค่ำเป็น 1 ม.ค. 2557  
8. ผู้รวบรวม มีค่ำเป็น ณัฐพงษ์ และคณะ  
9. ลิงค์รูปภำพ มีค่ำเป็น pic/agriculture/01.jpg   
10. รหัสปรำชญ์ มีค่ำเป็น 1004  

 

         2.1.3 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) หรือไม่ โดย
พิจำรณำจำกกำรขึ้นต่อกันแบบทรำนซิทีฟ (transitive dependency) นั้นคือจะต้องไม่มีแอตตริบิวต์
ที่ไม่ใช่คีย์หลักของตำรำงสำมำรถระบุค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์หลักได้ จำกกำรตรวจสอบ
ตำรำงเกษตรกรรมพบว่ำ ไม่มีกำรข้ึนต่อกันแบบทรำนซิทีฟ ทุกแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักข้ึนต่อกันกับ
แอตตริบิวต์คีย์หลักแบบทั้งหมด (fully functional dependency) จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำตำรำง
เกษตรกรรมมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) 
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   ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบตำรำงที่เหลือว่ำมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 (1NF) - 
3(3NF) หรือไม่ตำมขั้นตอนในหัวข้อ 2.1 ดังนี้ 

   2.2 ตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรม 

        กำรท ำให้ตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรมมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 
(3NF) มีดังนี ้
         2.2.1 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 (1NF) หรือไม่ ซึ่ง
พบว่ำตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรมมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 อยู่แล้ว ทั้งนี้เพรำะ
ข้อมูลในแต่ละแอตตริบิวต์มีค่ำเป็นค่ำเดียวหรือไม่ได้เก็บหลำยค่ำข้อมูล (repeating group) และยัง
ได้ก ำหนดแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของตำรำงแล้ว นั้นคือ แอตตริบิวต์รหัส 
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ภำพที่ 6.13 โครงสร้ำงตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรมที่ยังไม่มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำน 

        2.2.2 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 2 (2NF) หรือไม่ ท ำ
กำรพิจำรณำแอตตริบิวต์ของตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรมพบว่ำ แต่ละแอตตริบิวต์ไม่มีกำรขึ้น
ต่อกันแบบบำงส่วน ซึ่งแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์จะขึ้นกับแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักทั้งหมด จึงท ำให้
ตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรมมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 2 สำมำรถตรวจสอบจำกกำร
ขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชัน (Functional Dependency) ดังนี้ 
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เป็นมำ 

วิธีกำร วัสด ุ ประโยชน ์ ที่
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ภำพที่ 6.14 แผนภำพกำรข้ึนต่อกันแบบฟังก์ชันตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรม 

        จำกภำพที่ 6.14 แผนภำพกำรขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันหรือเอฟดีไดอะแกรม (FD 

Diagram) เมื่อทรำบค่ำของแอตตริบิวต์รหัสที่เป็นคีย์หลักของตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรม จะ
ท ำให้ทรำบหรือระบุค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์ในตำรำงหรือสำมำรถอ้ำงถึงแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่
คีย์ได้ข้อมูลเพียงรำยกำรเดียว ซึ่งได้แก่ ชื่อภูมิปัญญำ ควำมเป็นมำ วิธีกำร วัสดุ ประโยชน์ ที่อยู่ 
วิธีกำรเรียนรู้ วิธีกำรถ่ำยทอด วันที่รวบรวม ผู้รวบรวม ลิงค์รูปภำพ รหัสปรำชญ์ เช่นจำกภำพที่ 6.13 
ถ้ำก ำหนด รหัสมีค่ำเป็น 1 จะท ำให้ทรำบค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนๆ ดังนี้ 

1. ชื่อภูมิปัญญำ มีค่ำเป็น กระติบข้าว (นางบุญเพ็ง ผมอินทร)   
2. ควำมเป็นมำ มีค่ำเป็น เกิดจากการสังเกต  เห็นชาวบ้านบางกลุ่มน ากระติบข้าวใส่ข้าวมา

ใส่บาตร จึงได้ขอดูและเกิดความสนใจและคิดจะลองท า วิธีกำรมีค่ำเป็น 1. การเตรียมไม้ไผ่ ใช้มีดผ่า
ออกเป็นซีกๆ แล้วเหลาไม่ไผ่และน าไปตากแดด 2 วัน ก่อนน ามาสานกระติบข้าว ฯลฯ  

3. วัสดุ มีค่ำเป็น ไม้ไผ่ ด้ายไนล่อน เข็มเย็บผ้า กรรไกร  มีดโต้ - เลื่อย - เหล็กหมาด - ก้าน
ตาล - เครื่องขูดตอก - เครื่องกรอด้าย  

4. ประโยชน์ มีค่ำเป็น ใช้บรรจุข้าวเหนียว เป็นของช าร่วย ประดับตกแต่งกล่องอเนกประสงค์  
แจกัน กล่องออมสิน  กล่องใส่ดินสอ  

5. ที่อยู่ มีค่ำเป็น ต าบลบ้านธาตุ  
6. วิธีกำรเรียนรู้ มีค่ำเป็น จากการดูคนอ่ืนท าสอบถาม  แล้วน ามาท าเอง  
7. วิธีกำรถ่ำยทอด มีค่ำเป็น โดยการฝึกสอนท าให้ดูเป็นตัวอย่างที่ละข้ันตอน  
8. วันที่รวบรวม มีค่ำเป็น 1 ม.ค. 2557  
9. ผู้รวบรวม มีค่ำเป็น สุปรียาและคณะ  
10. ลิงค์รูปภำพ มีค่ำเป็น pic/ industry_handwork /01.jpg   
11. รหัสปรำชญ์ มีค่ำเป็น 1005  
 

         2.2.3 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) หรือไม่ โดย
พิจำรณำจำกกำรขึ้นต่อกันแบบทรำนซิทีฟ (transitive dependency) นั้นคือจะต้องไม่มีแอตตริบิวต์
ที่ไม่ใช่คีย์หลักของตำรำงสำมำรถระบุค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์หลักได้ จำกกำรตรวจสอบ
ตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรมพบว่ำ ไม่มีกำรขึ้นต่อกันแบบทรำนซิทีฟ ทุกแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์
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หลักข้ึนต่อกันกับแอตตริบิวต์คีย์หลักแบบทั้งหมด (fully functional dependency) จึงสำมำรถสรุป
ได้ว่ำตำรำงอุตสำหกรรมและหัตถกรรมมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) 

   2.3 ตำรำงกำรแพทย์แผนไทย 

        กำรท ำให้ตำรำงกำรแพทย์แผนไทยมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) มีดังนี ้
         2.3.1 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 (1NF) หรือไม่ ซึ่ง
พบว่ำตำรำงกำรแพทยืแผนไทยมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 อยู่แล้ว ทั้งนี้เพรำะข้อมูลในแต่
ละแอตตริบิวต์มีค่ำเป็นค่ำเดียวหรือไม่ได้เก็บหลำยค่ำข้อมูล (repeating group) และยังได้ก ำหนด
แอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของตำรำงแล้ว นั้นคือ แอตตริบิวต์รหัส 
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จิรำวรรณ 
กรมวังกอ้น
และคณะ 
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ภำพที่ 6.15 โครงสร้ำงตำรำงกำรแพทย์แผนไทยที่ยังไม่มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำน 

        

 2.3.2 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 2 (2NF) หรือไม่ ท ำกำร
พิจำรณำแอตตริบิวต์ของตำรำงกำรแพทย์แผนไทยพบว่ำ แต่ละแอตตริบิวต์ไม่มีกำรขึ้นต่อกันแบบ
บำงส่วน ซึ่งแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์จะขึ้นกับแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักท้ังหมด จึงท ำให้ตำรำงกำรแพทย์
แผนไทยมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 2 สำมำรถตรวจสอบจำกกำรขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชัน 
(Functional Dependency) ดังนี้ 
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ภำพที่ 6.16 แผนภำพกำรข้ึนต่อกันแบบฟังก์ชันตำรำงกำรแพทย์แผนไทย 
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        จำกภำพที่ 6.16 แผนภำพกำรขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันหรือเอฟดีไดอะแกรม (FD 

Diagram) เมื่อทรำบค่ำของแอตตริบิวต์รหัสที่เป็นคีย์หลักของตำรำงเกษตรกรรม จะท ำให้ทรำบหรือ
ระบุค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์ในตำรำงหรือสำมำรถอ้ำงถึงแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์ได้ข้อมูล
เพียงรำยกำรเดียว ซึ่งได้แก่ ชื่อภูมิปัญญำ ควำมเป็นมำ วิธีกำร วัสดุ ประโยชน์ ที่อยู่ วิธีกำรเรียนรู้ 
วิธีกำรถ่ำยทอด วันที่รวบรวม ผู้รวบรวม ลิงค์รูปภำพ รหัสปรำชญ์ เช่นดังภำพที่ 6.15 ถ้ำก ำหนด รหัส
มีค่ำเป็น 1 จะท ำให้ทรำบค่ำของแอตตริบิวต์ดังนี้ 

1. ชื่อภูมิปัญญำ มีค่ำเป็น ลูกประคบสมุนไพร (นางสัมฤทธิ์ ภูชั่งทอง)   
2. ควำมเป็นมำ มีค่ำเป็น จากการสังเกตอาการเจ็บป่วยโดยการปวดตามร่างกายของบุคคล

ในบ้านตนเอง  
3. วิธีกำรมีค่ำเป็น ใช้ประคบบริเวณท่ีมีอาการ  
4. วัสดุ มีค่ำเป็น หัวไพล หัวขมิ้นชัน ต้นตะไคร้ หัวขมิ้นอ้อย และผิวมะกรูด ผ้าด้ายดิบห่อ

เป็นลูกประคบ  
5. ประโยชน์ มีค่ำเป็น บรรเทาอาการปวดเมื่อย บวม อักเสบของกล้ามเนื้อ  
6. ที่อยู่ มีค่ำเป็น ต าบล.เพ็ญ  
7. วิธีกำรเรียนรู้ มีค่ำเป็น ทดลองผสมยา สมุนไพรพื้นบ้าน  
8. วิธีกำรถ่ำยทอด มีค่ำเป็น โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ลองฝึกท า น าไปทดลองใช้  
9. วันที่รวบรวม มีค่ำเป็น 1 ม.ค. 2557  
10. ผู้รวบรวม มีค่ำเป็น จิราวรรณ กรมวังก้อนและคณะ  
11. ลิงค์รูปภำพ มีค่ำเป็น pic/thai_tradit/01.jpg   
12. รหัสปรำชญ์ มีค่ำเป็น 1001 เป็นต้น 

         2.3.3 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) หรือไม่ โดย
พิจำรณำจำกกำรขึ้นต่อกันแบบทรำนซิทีฟ (transitive dependency) นั้นคือจะต้องไม่มีแอตตริบิวต์
ที่ไม่ใช่คีย์หลักของตำรำงสำมำรถระบุค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์หลักได้ จำกกำรตรวจสอบ
ตำรำงแพทย์แผนไทยพบว่ำ ไม่มีกำรข้ึนต่อกันแบบทรำนซิทีฟ ทุกแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นต่อกัน
กับแอตตริบิวต์คีย์หลักแบบทั้งหมด (fully functional dependency) จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำตำรำง
แพทย์แผนไทยมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับท่ี 3 (3NF) 

   2.4 ตำรำงปรัชญำ ศำสนำ และประเพณ ี

        กำรท ำให้ตำรำงปรัชญำ/ศำสนำและประเพณีมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 
(3NF) มีดังนี ้
         2.4.1 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 (1NF) หรือไม่ ซึ่ง
พบว่ำตำรำงปรัชญำ ศำสนำ และประเพณีมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 อยู่แล้ว ทั้งนี้เพรำะ
ข้อมูลในแต่ละแอตตริบิวต์มีค่ำเป็นค่ำเดียวหรือไม่ได้เก็บหลำยค่ำข้อมูล (repeating group) และยัง
ได้ก ำหนดแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของตำรำงแล้ว นั้นคือ แอตตริบิวต์รหัส 
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รหัส ชื่อภูมิ
ปัญญำ 

ควำม
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วิธีกำร
เรียนรู้ 

วิธีกำร
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วันที่
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รหัส
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ภำพที่ 6.17 โครงสร้ำงตำรำงปรัชญำ ศำสนำ และประเพณีที่ยังไม่มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำน 

        2.4.2 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 2 (2NF) หรือไม่ ท ำ
กำรพิจำรณำแอตตริบิวต์ของตำรำงปรัชญำ ศำสนำ และประเพณีพบว่ำ แต่ละแอตตริบิวต์ไม่มีกำรขึ้น
ต่อกันแบบบำงส่วน ซึ่งแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์จะขึ้นกับแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักทั้งหมด จึงท ำให้
ตำรำงปรัชญำ ศำสนำ และประเพณีมีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 2 สำมำรถตรวจสอบจำกกำร
ขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชัน (Functional Dependency) ดังนี้ 
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ภำพที่ 6.18 แผนภำพกำรข้ึนต่อกันแบบฟังก์ชันตำรำงปรัชญำ ศำสนำ และประเพณี 

        จำกภำพที่ 6.18 แผนภำพกำรขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันหรือเอฟดีไดอะแกรม (FD 

Diagram) เมื่อทรำบค่ำของแอตตริบิวต์รหัสที่เป็นคีย์หลักของตำรำงปรัชญำ ศำสนำ และประเพณี จะ
ท ำให้ทรำบหรือระบุค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์ในตำรำงหรือสำมำรถอ้ำงถึงแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่
คีย์ได้ข้อมูลเพียงรำยกำรเดียว ซึ่งได้แก่ ชื่อภูมิปัญญำ ควำมเป็นมำ วิธีกำร วัสดุ ประโยชน์ ที่อยู่ 
วิธีกำรเรียนรู้ วิธีกำรถ่ำยทอด วันที่รวบรวม ผู้รวบรวม ลิงค์รูปภำพ รหัสปรำชญ์ 
         2.4.3 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) หรือไม่ โดย
พิจำรณำจำกกำรขึ้นต่อกันแบบทรำนซิทีฟ (transitive dependency) นั้นคือจะต้องไม่มีแอตตริบิวต์
ที่ไม่ใช่คีย์หลักของตำรำงสำมำรถระบุค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์หลักได้ จำกกำรตรวจสอบ
ตำรำงปรัชญำ ศำสนำ และประเพณีพบว่ำ ไม่มีกำรข้ึนต่อกันแบบทรำนซิทีฟ ทุกแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์
หลักข้ึนต่อกันกับแอตตริบิวต์คีย์หลักแบบทั้งหมด (fully functional dependency) จึงสำมำรถสรุป
ได้ว่ำตำรำงปรัชญำ ศำสนำ และประเพณีมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) 

   2.5 ตำรำงปรำชญ์ 
        กำรท ำให้ตำรำงปรำชญ์มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับท่ี 3 (3NF) มีดังนี ้

         2.5.1 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 (1NF) หรือไม่ ซึ่ง
พบว่ำตำรำงปรำชญ์มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 1 อยู่แล้ว ทั้งนี้เพรำะข้อมูลในแต่ละแอตตริ
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บิวต์มีค่ำเป็นค่ำเดียวหรือไม่ได้เก็บหลำยค่ำข้อมูล (repeating group) และยังได้ก ำหนดแอตตริบิวต์ที่
เป็นคีย์หลักของตำรำงแล้ว นั้นคือ แอตตริบิวต์รหัส 
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ภำพที่ 6.19 โครงสร้ำงตำรำงปรำชญ์ที่ยังไม่มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำน 

        2.5.2 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 2 (2NF) หรือไม่ ท ำ
กำรพิจำรณำแอตตริบิวต์ของตำรำงปรำชญ์พบว่ำ แต่ละแอตตริบิวต์ไม่มีกำรขึ้นต่อกันแบบบำงส่วน 
ซึ่งแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์จะขึ้นกับแอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักทั้งหมด จึงท ำให้ตำรำงปรำชญ์คุณสมบัติ
เป็นบรรทัดฐำนระดับที่  2 สำมำรถตรวจสอบจำกกำรขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชัน (Functional 

Dependency) ดังนี้ 
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ภำพที่ 6.20 แผนภำพกำรข้ึนต่อกันแบบฟังก์ชันตำรำงปรำชญ์ 

         จำกภำพที่ 6.20 แผนภำพกำรขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันหรือเอฟดีไดอะแกรม (FD 

Diagram) เมื่อทรำบค่ำของแอตตริบิวต์รหัสที่เป็นคีย์หลักของตำรำงปรำชญ์ จะท ำให้ทรำบหรือระบุ
ค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์ในตำรำงหรือสำมำรถอ้ำงถึงแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์ได้ข้อมูลเพียง
รำยกำรเดียว ซึ่งได้แก่ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล เพศ วดป.เกิด วุฒิกำรศึกษำ อำชีพ ศำสนำ เชื้อ
ชำติ สัญชำติ ที่อยู่ ผู้รวบรวม วันที่รวบรวม ลิงค์รูปภำพ 

         2.5.3 ตรวจสอบตำรำงว่ำมีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) หรือไม่ โดย
พิจำรณำจำกกำรขึ้นต่อกันแบบทรำนซิทีฟ (transitive dependency) นั้นคือจะต้องไม่มีแอตตริบิวต์
ที่ไม่ใช่คีย์หลักของตำรำงสำมำรถระบุค่ำของแอตตริบิวต์อ่ืนที่ไม่ใช่คีย์หลักได้ จำกกำรตรวจสอบ
ตำรำงปรำชญ์พบว่ำ ไม่มีกำรขึ้นต่อกันแบบทรำนซิทีฟ ทุกแอตตริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นต่อกันกับ
แอตตริบิวต์คีย์หลักแบบทั้งหมด (fully functional dependency) จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำตำรำง
ปรำชญ์มีคุณสมบัติที่เป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) 
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    หลังจำกกำรตรวจสอบคุณสมบัติของตำรำงทั้ง 5 ว่ำเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 หรือไม่ 
สำมำรถสรุปโครงสร้ำงตำรำงของระบบกำรจัดท ำฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นของ 3 จังหวัด (อุดรธำนี 
หนองบัวล ำภู และหนองคำย) ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมำะสมในกำรน ำไปสร้ำงในฐำนข้อมูลเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบต่อไปดังนี้ 

เกษตรกรรม 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร วัสด ุ ประโยชน ์ ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

รหัส
ปรำชญ์ 

 

อุตสำหกรรมและหัตถกรรม 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร วัสด ุ ประโยชน ์ ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

รหัส
ปรำชญ์ 

 

กำรแพทย์แผนไทย 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

วิธีกำร
รักษำ 

วัสด/ุ
อุป
กรร์ 

ระยะเวลำ
ที่รักษำ 

ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู ้

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

รหัส
ปรำชญ์ 

 

ปรัชญำ ศำสนำ และประเพณี 
รหัส ชื่อภูมิ

ปัญญำ 
ควำม
เป็นมำ 

ประโยชน ์ ที่
อยู ่

วิธีกำร
เรียนรู้ 

วิธีกำร
ถ่ำยทอด 

วันที่
รวบรวม 

ผู้รวบรวม ลิงค์
รูปภำพ 

รหัส
ปรำชญ์ 

 

ปรำชญ์ 
รหัส ค ำ

น ำหน้ำ
ชื่อ 

ชื่อ นำมสกุล เพศ วดป 
เกิด 

วุฒิ
กำรศึกษำ 

อำชีพ ศำสนำ เช้ือ
ชำติ 

สัญชำติ ที่
อยู ่

ผู้
รวบรวม 

วันที่
รวบรวม 

ลิงค์
รูปภำพ 

 

ภำพที่ 6.21 โครงสร้ำงตำรำงของระบบที่มีคุณสมบัติเป็นบรรทัดฐำนระดับที่ 3 (3NF) 

การใช้ภาษา SQL ในฐานข้อมูล 

    จำกกำรออกแบบฐำนข้อมูลระบบภูมิปัญญำท้องถิ่น 3 จังหวัด (อุดรธำนี หนองบัวล ำภู 
และหนองคำย) ได้ตำรำงข้อมูลต่ำงๆ ที่ผู้ใช้สำมำรถน ำไปใช้งำน เช่น เพ่ิม แก้ไข ลบ และสืนค้นข้อมูล 
เป็นต้น โดยมีโครงสร้ำงตำรำงที่ 6.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.1 โครงสร้ำงตำรำงระบบภูมิปัญญำท้องถิ่น 3 จังหวัด (อุดรธำนี หนองบัวล ำภู และ
หนองคำย) 

1.ด้ำนปรัชญำ 
ศำสนำ และ
ประเพณี: 
tradition 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 

รหัสปรัชญำ ศำสนำ และประเพณ ี trad_id int 

ช่ือปรัชญำ ศำสนำ และประเพณ ี trad_name varchar(100) 

บทคัดย่อ trad_brief varchar(1000) 

ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคญั trad_history text 

ประโยชน ์ trad_benefit text 

รหัสต ำบลทีร่วบรวมข้อมลู sub_district_id int 

รหัสปรำชญ ์ philosopher_id int 

ผู้รวบรวมข้อมูล compiler varchar(100) 

ว/ด/ป ท่ีรวบรวม Date of collection date 

รูปภำพประกอบ (link) image varchar(100) 

วิธีกำรเรียนรู้ภมูิปัญญำ leaning_method text 

วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปญัญำ relay_method text 

    
2.ด้ำนภำษำและ
วรรณกรรม : 
Language and 
Literature 
(language_literat
ure) 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 

รหัสภำษำและวรรณกรรม lang_liter_id int 

ช่ือภำษำและวรรณกรรม lang_liter_name varchar(100) 

ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคญั lang_liter_history text 

บทคัดย่อ lang_liter_brief varchar(1000) 

เนื้อหำ/สำระส ำคญัของเรื่อง lang_liter_detail text 

ประเภท(ภำษำ/วรรณกรรม) lang_liter_type varchar(10) 

รหัสต ำบลทีร่วบรวมข้อมลู sub_district_id int 
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รหัสปรำชญ ์ philosopher_id int 

ผู้รวบรวมข้อมูล compiler varchar(100) 

ว/ด/ป ท่ีรวบรวม Date of collection date 

รูปภำพประกอบ image varchar(100) 

วิธีกำรเรียนรู้ภมูิปัญญำ leaning_method text 

วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปญัญำ relay_method text 

    
3.ศิลปกรรม : fine 
arts (fine_arts) 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 

รหัสศลิปกรรม fine_arts_id int 

ช่ือผลงำน fine_arts_name varchar(100) 

บทคัดย่อ fine_arts_brief varchar(1000) 

ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคญั fine_arts_history text 

ช่ือรำงวัลที่ได้รับ award varchar(100) 

ปีท่ีสร้ำงงำน award_year varchar(4) 

เนื้อหำ วัสถุ อุปกรณ ์ fine_arts_detail text 

ประโยชน ์ fine_arts_benefit text 

รหัสต ำบลทีร่วบรวมข้อมลู sub_district_id int 

รหัสปรำชญ ์ philosopher_id int 

ผู้รวบรวมข้อมูล compiler varchar(100) 

ว/ด/ป ท่ีรวบรวม Date of collection date 

รูปภำพประกอบ image varchar(100) 

วิธีกำรเรียนรู้ภมูิปัญญำ leaning_method text 

วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปญัญำ relay_method text 

    
4.กองทุนและธุรกิจ
ชุมชน : Fund 
and the 
Community 
(fund_communi
ty) 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 
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ข้อมูลที่เก็บ 

รหัสกองทุนและธรุกิจชุมชน fund_comm_id int 

ช่ือกองทุนและธุรกิจชุมชน fund_comm_name varchar(100) 

บทคัดย่อ fund_comm_brief varchar(1000) 

ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคญั fund_comm_history text 

เนื้อหำ fund_comm_detail text 

ประโยชน ์ fund_comm_benefit text 

รหัสต ำบลทีร่วบรวมข้อมลู sub_district_id int 

รหัสปรำชญ์/ผู้น ำกลุ่ม philosopher_id int 

ผู้รวบรวมข้อมูล compiler varchar(100) 

ว/ด/ป ท่ีรวบรวม Date of collection date 

รูปภำพประกอบ image varchar(100) 

    
5.กำรจัดกำร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม : 
Ecology and 
Environment 
Management 
(ecology_enviro
nment) 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 

รหัสกำรจัดกำรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

eco_env_id 
int 

ช่ือกำรจัดกำรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

eco_env_name 
varchar(100) 

บทคัดย่อ eco_env_brief varchar(1000) 

ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคญั eco_env_history text 

วิธีกำร/ประโยชน์ eco_env_method text 

รหัสต ำบลทีร่วบรวมข้อมลู sub_district_id int 

รหัสปรำชญ์/ผู้น ำกลุ่ม philosopher_id int 

ผู้รวบรวมข้อมูล compiler varchar(100) 

ว/ด/ป ท่ีรวบรวม Date of collection date 

รูปภำพประกอบ image varchar(100) 

วิธีกำรเรียนรู้ภมูิปัญญำ leaning_method text 
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วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปญัญำ relay_method text 

    
6.แพทย์แผนไทย : 
Thai_traditional 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 

รหัสภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย thai_tradit_id int 

ช่ือภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย thai_tradit_name varchar(100) 

บทคัดย่อ thai_tradit_brief varchar(1000) 

ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคญั thai_tradit_history text 

วิธีกำรรักษำ thai_tradit_treatment text 

วัสดุ/อุปกรณ ์
thai_tradit_equipmen
t text 

ระยะเวลำในกำรรักษำ thai_tradit_time varchar(100) 

รหัสต ำบลทีร่วบรวมข้อมลู sub_district_id int 

รหัสปรำชญ์/ผู้น ำกลุ่ม philosopher_id int 

ผู้รวบรวมข้อมูล compiler varchar(100) 

ว/ด/ป ท่ีรวบรวม Date of collection date 

รูปภำพประกอบ image varchar(100) 

วิธีกำรเรียนรู้ภมูิปัญญำ leaning_method text 

วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปญัญำ relay_method text 

    

    

    

    

    
7.อุตสำหกรรมและ
หัตถกรรม : 
industry and 
handwork 
(industry_handw
ork) 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 
รหัสอุตสำหกรรมและหตัถกรรม indus_handw_id int 

ช่ืออุตสำหกรรมและหัตถกรรม indus_handw_name varchar(100) 



136 

บทคัดย่อ indus_handw_brief varchar(1000) 

ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคญั indus_handw_history text 

วิธีกำร/ขั้นตอน 
indus_handw_metho
d text 

วัสดุ/อุปกรณ ์
indus_handw_equip
ment text 

ประโยชน ์ indus_handw_benefit text 

รหัสต ำบลทีร่วบรวมข้อมลู sub_district_id int 

รหัสปรำชญ์/ผู้น ำกลุ่ม philosopher_id int 

ผู้รวบรวมข้อมูล compiler varchar(100) 

ว/ด/ป ท่ีรวบรวม Date of collection date 

รูปภำพประกอบ image varchar(100) 

วิธีกำรเรียนรู้ภมูิปัญญำ leaning_method text 

วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปญัญำ relay_method text 

    
8.เกษตรกรรม : 
agriculture 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 

รหัสเกษตรกรรม agriculture_id int 

ช่ือเกษตรกรรม agriculture_name varchar(100) 

บทคัดย่อ agriculture_brief varchar(1000) 

ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคญั agriculture_history text 

วิธีกำร/ขั้นตอน agriculture_method text 

วัสดุ/อุปกรณ ์
agriculture_equipmen
t text 

ประโยชน ์ agriculture_benefit text 

รหัสต ำบลทีร่วบรวมข้อมลู sub_district_id int 

รหัสปรำชญ์/ผู้น ำกลุ่ม philosopher_id int 

ผู้รวบรวมข้อมูล compiler varchar(100) 

ว/ด/ป ท่ีรวบรวม Date of collection date 

รูปภำพประกอบ image varchar(100) 

วิธีกำรเรียนรู้ภมูิปัญญำ leaning_method text 
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วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปญัญำ relay_method text 

    
9.โภชนาการ : 
diet 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 

รหัสโภชนำกำร diet_id int 

ช่ือโภชนำกำร diet_name varchar(100) 

บทคัดย่อ diet_brief varchar(1000) 
ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคญั/
ควำมหมำย/ประโยชน์ 

diet_history 
text 

วิธีกำร/ขั้นตอน diet_method text 

วัสดุ/อุปกรณ ์ diet_equipment text 

ประโยชน ์ diet_benefit text 

รหัสต ำบลทีร่วบรวมข้อมลู sub_district_id int 

รหัสปรำชญ์/ผู้น ำกลุ่ม philosopher_id int 

ผู้รวบรวมข้อมูล compiler varchar(100) 

ว/ด/ป ท่ีรวบรวม Date of collection date 

รูปภำพประกอบ image varchar(100) 

วิธีกำรเรียนรู้ภมูิปัญญำ leaning_method text 

วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปญัญำ relay_method text 

    

    

    

    
10.ปราชญ์
ชาวบ้าน : 
Philosopher 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 

รหัสปรำชญ ์ philosopher_id int 

ช่ือ first_name varchar(100) 

นำมสกลุ last_name varchar(100) 

เพศ gender char(1) 

วดป เกิด birthdate date 
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กำรศึกษำ education varchar(100) 

อำชีพ career varchar(100) 

ศำสนำ religion varchar(50) 

เชื้อชำติ race varchar(50) 

สัญชำต ิ nationality varchar(50) 

บ้ำนเลขท่ี address_no varchar(20) 

รหัสหมู่บ้ำน village_id int 

ผู้รวบรวม compiler varchar(100) 

วันท่ีรวบรวม Date of collection date 

รูปภำพประกอบ image varchar(100) 

    
11.หมู่บ้าน : 
village 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 

รหัสหมู่บ้ำน village_id int 

ช่ือหมู่บ้ำน village_name varchar(50) 

รหัสต ำบล sub_district_id int 

ควำมเป็นมำ history text 

ลักษณะภูมิประเทศ topography text 

อำณำเขต bound text 

สภำพนิเวศวิทยำ ecology text 

สภำพทำงเศรษฐกจิ economics text 

    
12.ต าบล : 
Sub_District 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 

ช่ือต ำบล 
sub_district_id int 

รหัสต ำบล 
sub_district_name varchar(50) 

รหัสอ ำเภอ 
district_id int 

    
13.อ าเภอ : 
district 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ รหัสอ ำเภอ 
district_id int 
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ช่ืออ ำเภอ district_name varchar(50) 

รหัสจังหวัด province_id int 

    
14.จังหวัด : 
province 

รำยละเอียด ช่ือฟิลด์ ชนิดข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บ 
รหัสจังหวัด province_id varchar(3) 

ช่ือจังหวัด province_name varchar(50) 

 

 เมื่อได้โครงสร้ำงตำรำงเรียบร้อยแล้วน ำไปสร้ำงในระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล 

 3.1 กลุ่มค ำสั่งในกำรนิยำมหรือก ำหนดโครงสร้ำงข้อมูล เช่น กำรสร้ำงตำรำง สำมำรถเขียน
เป็นค ำสั่งภำษำ SQL ดังตัวอย่ำงที่ 6.1 

ตัวอย่างท่ี 6.1 ค ำสั่งภำษำ SQL สร้ำงตำรำง province 

  CREATE TABLE province 

       (province_id varchar(3) primary key, 

     province_name varchar(50) not null) 

 

 จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นค ำสั่ ง “CREATE TABLE” ใช้ เ พ่ือสร้ำงตำรำงชื่อ “province” ที่
ประกอบด้วยฟิลด์ “province_id” ที่มีชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษรควำมยำว 3 อักขระ “varchar(3)” 
และเป็นคีย์หลักของตำรำง “province” และฟิลด์ “province_name” ที่มีชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร
ควำมยำว 50 อักขระ“varchar(50)” 

 

 3.2 กลุ่มค ำสั่งในกำรจัดกำรข้อมูล  

    3.2.1 ค ำสั่งในกำรเพิ่มข้อมูล (Insert) เช่น ต้องกำรเพิ่มข้อมูลให้ตำรำง province (จังหวัด) 
สำมำรถเขียนค ำสั่งได้ดังตัวอย่ำงที่ 6.2 

ตัวอย่างท่ี 6.2 ค ำสั่งเพ่ิมข้อมูลลงในตำรำง province 

  INSERT INTO province(province_id, province_name) 

VALUE(“001”, “หนองคำย”) 
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    จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นเป็นค ำสั่งในกำรเพ่ิมข้อมูลลงในตำรำง “province” โดยฟิลด์ 
“province_id” มีค่ำเป็น “001” และฟิลด์ “province_name” มีค่ำเป็น “หนองคำย” ตำมล ำดับ 

 

    3.2.2 ค ำสั่งในกำรแก้ไขข้อมูล (Update) เช่น ต้องกำรแก้ไขข้อมูลให้ตำรำง province 
(จังหวัด) สำมำรถเขียนค ำสั่งได้ดังตัวอย่ำงที่ 6.3 

ตัวอย่างท่ี 6.3 ค ำสั่งแก้ไขข้อมูลลงในตำรำง province 

  UPDATE province SET province_name= “อุดรธำนี” 

  WHERE province_id= “001” 

 

    จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นเป็นค ำสั่งในกำรแก้ไขข้อมูลในตำรำง “province” โดยเปลี่ยนค่ำของ
ฟิลด์  “province_name” เป็น “อุดรธำนี” ซึ่ งมี เงื่อนไขว่ำจะแก้ไขเฉพำะรำยกำรที่ ฟิดล์  
“province_id” มีค่ำเป็น “001” เท่ำนั้น 

 

    3.2.3 ค ำสั่งในกำรลบข้อมูล (Delete) เช่น ต้องกำรลบข้อมูลให้ตำรำง province (จังหวัด) 
สำมำรถเขียนค ำสั่งได้ดังตัวอย่ำงที่ 6.4 

ตัวอย่างท่ี 6.4 ค ำสั่งลบข้อมูลลงในตำรำง province 

  DELETE FROM province; 

 

    จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นเป็นกำรสั่งให้ลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บในตำรำง “province” ดังนั้นกำร
ใช้ค ำสั่งลบข้อมูลจ ำเป็นต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง 
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