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รายวิชา การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ  3(2-2-5) 
           Databases Management Systems for Business 
 
เวลาเรียน 16 สัปดาห์            รวม 64 คาบ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล องค์ประกอบฐานข้อมูล ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การจัดโครงสร้างทางตรรกะและทางกายภาพ การนอร์
มัลไลซ์ข้อมูล การเรียนรู้และการใช้ภาษาในการประมวลผลข้อมูล ระบบป้องกันความมั่นคงของข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการขององค์ประกอบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
3. เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายการท างานการจัดโครงสร้างทางตรรกะและทางกายภาพได้ 
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และออกแบบฐานข้อมูลได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถท าการนอร์มัลไลซ์ข้อมูลได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาในการประมวลผลข้อมูลได้ 
7. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานในอนาคตได้ 

 

เนื้อหารายวิชา 
สัปดาห์ที่ เนื้อหา เวลา (ช่ัวโมง) 

1 บทที่ 1. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
1.1. ข้อมูลหมายถึง 
1.2. สารสนเทศหมายถึง 
1.3. หน่วยจัดเก็บข้อมูล 

1.4. หน่วยในการจัดเก็บข้อมูล 

1.5. ระบบแฟ้มข้อมูล 

1.6. ระบบฐานข้อมูลหมายถึง 

4 
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การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา เวลา (ช่ัวโมง) 
1.7. ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
2 บทที่ 2. ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2.1 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2.2 หน้าที่ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2.3 องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล 

2.4 คุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบฐานข้อมูล 

2.5 ประเภทของระบบจัดการฐานข้อมูล 

2.6 ข้อดีและข้อเสียระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2.7 ตัวอย่างระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2.8 แนวโน้มของระบบการจัดการฐานข้อมูล 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

4 

3 บทที่ 3. สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 
3.1 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 

3.2 สคีมา (Schema) และ อินสแตนซ์ (Instance) 
3.3 ระดับภายใน (Internal Level) 
3.4 ระดับความคิด (Concept Level) 
3.5 ระดับภายนอก (External Level) 
3.6 แบบจ าลองฐานข้อมูล (Data Model) 
3.7 ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น 

3.8 ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย 

3.9 ฐานข้อมูลแบบแบบสัมพันธ์ 
3.10 ภาษาท่ีใช้ในระบบฐานข้อมูล 

3.10.1 ภาษานิยามข้อมูล 

3.10.2 ภาษาจัดการข้อมูล 

3.10.3 ภาษาท่ีใช้ในการควบคุมข้อมูล 

บทสรุป 

ค าถามทบทวน 

4 
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การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา เวลา (ช่ัวโมง) 
เอกสารอ้างอิง 

4 บทที่ 4. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
4.1 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง 
4.2 โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
4.3 รีเลชั่น (Relation) 

4.3.1 คุณสมบัติของรีเลชั่น 

4.4 รีเลชั่นชีพ (Relationship) 
4.5 แอตทรีบิวต์ (Attribute) 

4.5.1 คุณสมบัติของรีเลชั่น 

4.6 โดเมน (Domain) 
4.7 ทูเพิล (Tuple) 
4.8 ดีกรี (Degree) และคาร์ดินาลิตี (Cardinality) 
4.9 คีย์ (Key) 
4.10 อินทิกรีตี (Integrity) 
4.11 กฎ 12 ข้อของ Codd 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

4 

5-6 บทที่ 5. ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
5.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 

5.2 การติดตั้ง MySQL 

5.3 การสร้างฐานข้อมูล 

5.4 ชนิดของข้อมูลของ MySQL 

5.5 การสร้างตาราง 
5.6 การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  
5.7 ฝึกปฏิบัติการ 

5.7.1 การสร้างฐานข้อมูลซื้อขายสินค้า 

5.7.2 การสร้างตารางซื้อขายสินค้า 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

8 

7-8 บทที่ 6. แบบจ าลองอีอาร์ 8 
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การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา เวลา (ช่ัวโมง) 
6.1 ความหมายของแบบจ าลองอีอาร์ 
6.2 ส่วนประกอบของแบบจ าลองอีอาร์ 
6.3 เอนทิตี (Entity)  

6.3.1 Strong Entity 

6.3.2 Weak Entity 

6.3.3 Associative Entity 

6.4 แอตทริบิวต์ (Attribute) 
6.4.1 Simple Attribute 

6.4.2 Composite Attribute 

6.4.3 Multivalued Attribute 

6.4.4 Derived Attribute 

6.4.5 Key Attribute 

6.5 รีเลชั่นชีพ (Relationship) 
6.5.1 One-to- One 

6.5.2 One-to- Many 

6.5.3 Many-to- One 

6.5.4 Many-to- Many 

6.6 คอนเนคทิวิตี (Connectivity) 
6.7 คาร์ดินัลลิตี (Cardinality) 
6.8 สัญลักษณ์แบบจ าลองอีอาร์ที่นิยม 

6.9 พจนานุกรมข้อมูล 

6.10 ความหมายและประโยชน์ของพจนานุกรมข้อมูล 

6.11 ฝึกปฏิบัติการออกแบบอีอาร์ซื้อขายสินค้า 

6.12 ฝึกปฏิบัติการออกแบบพจนานุกรมข้อมูล 

9 สอบกลางภาค 
10 บทที่ 7. นอร์มัลไลซ์เซชั่น 

7.1 วัตถุประสงค์ของนอร์มัลไลซ์เซชั่น 

7.2 รีเลชันที่ยังไม่เป็นบรรทัดฐาน 

7.3 ฟังก์ชันนัลดีเพนเดนซี 
7.4 นอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ 1 

7.5 พาร์เชียลดีเพนเดนซี 
7.6 นอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ 2 

4 
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การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา เวลา (ช่ัวโมง) 
7.7 ทรานชิทีฟดีเพนเดนซี 
7.8 นอรม์ัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ 3 

7.9 นอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ Boyce-Codd  
บทสรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
11-12 บทที่ 8. ภาษาในการประมวลผลข้อมูล 

8.1 ภาษาเอสคิวแอล 

8.2 ประเภทของค าสั่งของภาษา SQL 

8.3 ค าสั่งเพ่ิมข้อมูล (Insert) 
8.4 ค าสั่งค้นหาข้อมูล (Select) 

8.4.1 เลือกแสดงบางคอลัมน์ 
8.4.2 เปลี่ยนหัวคอลัมน์เป็นข้อความอ่ืนด้วย 

SELECT... AS 

8.4.3 แสดงข้อมูลที่ไม่ซ้ ากันด้วย DISTINCT 

8.4.4 จัดเรียงข้อมูลด้วย ORDER BY 

8.5 เงื่อนไข (Where) 
8.5.1 ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร 

8.5.2 ตัวด าเนินการทางตรรกศาสตร 

8.5.3 ตัวด าเนินการ Distinct, In, Like, 

Between AND 

8.6 ค าสั่งปรับปรุงข้อมูล (Update) 
8.7 ค าสั่งลบข้อมูล (Delete) 
8.8 ฝึกปฏิบัติการ 

8.8.1 การเพ่ิมข้อมูลสินค้า 
8.8.2 การค้นหาข้อมูลสินค้า 

8.8.3 การปรับปรุงข้อมูลสินค้า 
8.8.4 การลบข้อมูลสินค้า 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

8 

13 บทที่ 9. ความปลอดภัยของฐานข้อมูล 4 
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การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา เวลา (ช่ัวโมง) 
9.1 วัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย 

9.2 การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

9.3 การสร้างบัญชีผู้ใช้ของ MySQL 

9.4 การก าหนดสิทธิให้แก่บัญชีผู้ใช้  
9.5 ประเภทและระดับของสิทธิผู้ใช้งาน  
9.6 การถอนสิทธิและการลบบัญชีผู้ใช้งาน  
9.7 การควบคุมความปลอดภัยด้วยวิว 

9.8 ข้อดีของวิว 

9.9 ข้อจ ากัดของวิว 

9.10 การสร้างวิว 

9.11 การปรับปรุงวิว 

9.12 การลบวิว 

9.13 ฝึกปฏิบัติการสร้างวิวข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
14 บทที่ 10. การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลจ าหน่ายสินค้า 

10.1 รู้จักโปรแกรม Visual Studio 

10.2 ADO.NET 

10.3 รู้จัก MySQL Connector/Net 

10.4 เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Mysql ด้วย C# 

10.5 แสดงระเบียนฐานข้อมูล Mysql บนวินโดว์ฟอร์ม 

10.6 การค้นหาข้อมูลสินค้า 

10.7 การเพ่ิมข้อมูลสินค้า 

10.8 การลบข้อมูลสินค้า 

10.9 การปรับปรุงข้อมูลสินค้า 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

4 

15 น าเสนอการออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ 
- ความเป็นมาของโปรแกรม 

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4 
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การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา เวลา (ช่ัวโมง) 
- ตารางที่เก่ียวข้อง 
- แบบจ าลองอีอาร์ 
- พจนานุกรมข้อมูล 

- ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 

16 สอบปลายภาค 
 

วิธีการสอน และกิจกรรม 

วิธีการสอนและกิจกรรมในรายวิชาได้แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ 

1. ภาคทฤษฎี เป็นการบรรยาย ซักถาม โดยใช้เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน วิชา 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ และยกตัวอย่างกรณีศึกษา โดยใช้เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน และมอบหมายให้ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

2. ภาคปฏิบัติ  
- ให้ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ โดยฝึกปฏิบัติในการแบบจ าลองอีอาร์, ออกแบบ

ฐานข้อมูล, ฝึกปฏิบัติใช้ภาษาในการประมวลผลข้อมูล (SQL command), การสร้างวิว
ข้อมูล, การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql ด้วยภาษา C# 

- กิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 
2. สไลด์ 
3. แบบฝึกหัดทบทวน และงานฝึกปฏิบัติ 
4. ฐานข้อมูล Mysql 
5. โปรแกรม Visio 
6. โปรแกรม Visual Studio 

 

 

การวัดและการประเมินผล 

1. ระหว่างภาคเรียน  ร้อยละ 80 
- จิตพิสัย (การเข้าเรียน, ตั้งใจเรียน และแต่งกายเรียบร้อย)  ร้อยละ 10 
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การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

- แบบฝึกหัดทบทวน และงานฝึกปฏิบัติ  ร้อยละ 10 
- สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค  ร้อยละ 20 
- สอบปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูล  ร้อยละ 10 
- สอบปฏิบัติภาษาในการประมวลผลข้อมูล (SQL command)  ร้อยละ 10 
- สอบน าเสนอการออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ ร้อยละ 20 

2. สอบปลายภาคเรียน  ร้อยละ 20 
 รวม ร้อยละ 100 

 

 

การประเมินผล 

คะแนน  ระดับคะแนน  หมายถึง  ค่าระดับคะแนน 
80-100 A ดีเยี่ยม 4 
75-79  B+  ดีมาก  3.5 
70-74 B ดี 3 
65-69 C+ ดีพอใช้ 2.5 
60-64 C พอใช้ 2 
55-59 D+ อ่อน 1.5 
50-54 D อ่อนมาก 1 
0-49 F ตก 0 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

1.1. ข้อมูลหมายถึง 
1.2. สารสนเทศหมายถึง 
1.3. หน่วยจัดเก็บข้อมูล 

1.4. เขตข้อมูล 

1.5. ระเบียนข้อมูล 

1.6. ระบบแฟ้มข้อมูล 

1.7. รูปแบบของข้อมูล 

1.8. ระบบฐานข้อมูลหมายถึง 
1.9. องค์ประกอบระบบฐานข้อมูล 

1.10. ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล 

1.11. บทสรุป 

          ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. อธิบายความหมายของข้อมูลได้ถูกต้อง 
2. อธิบายความหมายสารสนเทศได้ถูกต้อง 
3. อธิบายเขตข้อมูลได้ถูกต้อง 
4. อธิบายหน่วยจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง 
5. อธิบายระบบแฟ้มข้อมูลได้ถูกต้อง 
6. อธิบายรูปแบบของข้อมูลได้ถูกต้อง 
7. อธิบายระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้อง 
8. อธิบายองค์ประกอบระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้อง 
9. อธิบายถึงประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. วิธีสอน 
 

1.1 ผู้สอนปฐมนิเทศการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
เพ่ืองานธุรกิจ และหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลรวมถึงระเบียบ ข้อตกลงใน
ชั้นเรียน 

1.2 ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 

1.3 ใช้วิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1. บรรยายเนื้อหาบทเรียน ประกอบกับการบรรยายโดยใช้ PowerPoint 

2.2. ใช้กระบวนการกลุ่มอภิปรายร่วมกันในประเด็น ประโยชน์และข้อด้อยของ
ระบบฐานข้อมูลในการท าธุรกิจปัจจุบัน  แสดงความคิดเห็น   

2.3. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 
บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 

2. PowerPoint 

3. ใบงานท้ายบท 

 

การวัดและประเมินผล 
 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น 

2. การตอบค าถาม การซักถามและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. ค าถามท้ายบท 

 



การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ                                                             นิรันดร ผานิจ 

บทท่ี 1 

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
 

ในบทแรกจะกล่าวถึงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ซึ่งจะเกริ่นถึงความหมายของข้อมูล 
การได้มาซึ่งสารสนเทศ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ยุคของอุปกรณ์ท่ีใช้จัดเก็บข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูล 
ประโยชน์ของฐานข้อมูล ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร และสรุปสาระความส าคัญ   
โดยรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 
 

 1.1 ข้อมูล  
ทีมงานทรูปลูกปัญญาได้ให้ความหมายว่า ข้อมูล (data) คือข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2545 : 40) ให้ความหมาย ข้อมูล หมายถึง 
ข้อมูลดิบ (raw data) ที่ถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยข้อมูลดิบ
จะยังไม่มีความหมายในการน าไปใช้งาน หรือตรงตามความต้องการของผู้ใช้เช่น รายรับรายจ่าย  
ที่ เกิ ดขื้น ในแต่ละวันของธุรกิ จ  นิ สิ ต -นักศึกษา ที่ ลงทะเบี ยน เรียน  หรือข้อมูล เงิน เดื อน 

เป็นต้น 

 สรุปได้ว่า ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ
สถานที่ การกระท า ฯลฯ  ที่สามารถรับรู้ได้ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การมองเห็น การสัมผัส หรือ
การได้ยิน โดยลักษณะของข้อมูล ก็มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข ตัวหนังสือ ภาพที่ หรือเสียง 
เป็นต้น 

 

ภาพที่ 1.1 a) แบบฟอร์มการส ารวจข้อมูลแล้วได้มาซึ่ง b) ข้อมูลดิบ 

ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management (2009 : 5) 
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 1.2 สารสนเทศ  
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544:290) ให้ความหมาย สารสนเทศคือข้อมูลซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้ว

โดยการประมวลผล ดังนั้นสารสนเทศ จึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบ
ให้เป็นความรู้หรือข่าวกรองซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิง หรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้าหรือช่วย
ในการวินิจฉัยสั่งการได้ทันที 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์  (2551:15) ให้ความหมาย สารสนเทศหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้ว และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแต่ละบุคลต้องการ 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ให้ความหมายว่า สารสนเทศ (information)  เป็นผลลัพธ์ของ
การประมวลผล การจัดด าเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับ
สารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้าง และหลากหลาย ตั้งแต่การใช้ค าว่า
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค ตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของ
สารสนเทศใกล้เคียงกับความหมายของการสื่อสาร เงื่อนไข การควบคุม ข้อมูล รูปแบบ ค าสั่ง
ปฏิบัติการ ความรู้ ความหมาย สื่อความคิด การรับรู้ และการแทนความหมาย 

 

 

ภาพที ่1.2 การประมวลผลข้อมูลได้ สารสนเทศ c) การสรุป d) การท าเป็นแผนผังกราฟ 

ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management (2009 : 5) 
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          ข้อมูล                     ประมวลผลข้อมูล                  สารสนเทศ 

ภาพที่ 1.3 ข้อมูลและสารสนเทศ 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

สรุป สารสนเทศคือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการประมวลผล โดยการประมวลผลนั้นสามารถท า
ได้หลายแบบ เช่น การเรียงล าดับ การค านวณ การจัดกลุ่ม หรือการหาผลลัพธ์ เพ่ือท าให้ข้อมูลนั้นมี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น และสามารถน าสารสนเทศนั้นไปใช้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

  

 1.3 หน่วยเก็บข้อมูล  
หน่วยเก็บข้อมูล (Storage unit) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

ภาพที่ เพลง วีดีโอ หรือแฟ้มข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูลได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ เพ่ือให้อุปกรณ์
เหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วยเก็บข้อมูล คือ 

1. หน่วยเก็บข้อมูลหลัก (Primary storage)  เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่มีความเร็วในการเข้าถึง 
แต่เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกลบบออกจากหน่วยเก็บข้อมูลหลัก
ด้วย 

2. หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Unit) เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่ต้องการน า
กลับมาใช้งานใหม่ได้ เนื่องจากถ้าหากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลเหล่านั้น ก็ยังคงอยู่ 

โดยเอกสารประกอบการสอนนี้ขอสรุปวิวัฒนาการของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหน่วยเก็บข้อมูล
ส ารอง ดังนี้ 

1.3.1 ยุคที่หนึ่ง   

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลยุคนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่แต่มีความจุข้อมูลที่น้อยมาก และ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบางชนิดถ้าเก็บรักษาไม่ดี อาจส่งผลให้ข้อมูลนั้นสูญหายได้ อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลในยุคนี้ ได้แก่ 
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1) Floppy Disk (ฟลอปปี้ดิสก์) 

 

 

ภาพที่ 1.4 ฟลอปปี้ดิสก์   
ที่มา: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Floppy_disk_2

009_G1.jpg/1200px-Floppy_disk_2009_G1.jpg 

      ฟลอปปี้ดิสก์หรือที่นิยมเรียกว่า ดิสก์เก็ต (Diskette) มี ลักษณะเป็นแผ่นแม่เหล็กสีด า
ทรงกลม ท าจากแผ่นพลาสติกไมล่า เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก บรรจุอยู่ในซองพลาสติกแข็งรูป
สี่เหลี่ยม เพื่อป้องกันแผ่นดิสก์เก็ต จากฝุ่นละออง สิ่งสกปรก การขูดขีด และอ่ืนๆแผ่นดิสก์เก็ต
มีอยู่ 3 ขนาดคือ ขนาด 8 นิ้ว, ขนาด 5.25 นิ้ว, ขนาด 3.50 นิ้ว ขนาด 3.50 นิ้ว แผ่นดิสก์เก็ต
ที่นิยมใช้คือ ขนาด 3.50 นิ้ว ซึ่งมีความจุในการเก็บข้อมูลเท่ากับ 1.44 MB ส าหรับแผ่น
ดิสก์เก็ต ขนาด 8 นิ้ว และขนาด 5.25 นิ้ว ไม่เป็นที่นิยม เพราะมีขนาดใหญ่ พกพาไม่สะดวก 
และมีความจุเพียงข้อมูล 1.2 MB ซึ่งน้อยกว่าขนาด 3.50 นิ้ว ที่มุมด้านหนึ่งของดิสก์เก็ตจะมี
กลไกป้องกันการบันทึกข้อมูลลงไปทับข้อมูลเดิม (Write-protect) ซึ่งในแผ่นดิสก์เก็ต  
5.25 นิ้ว จะท าเป็นรอยบาก ถ้ามีแถบปิดรอยบากนี้แผ่นนั้นก็จะบันทึกไม่ได้ ส่วนในแผ่น
ดิสก์เก็ต 3.5 นิ้ว จะใช้สลักที่เลื่อนไปมาได้ส าหรับปิดรูที่เจาะไว้  ถ้ารูที่เจาะไว้ถูกปิดก็จะ
บันทึกข้อมูลได้ แต่ถ้าเปิดเป็นช่องก็จะบันทึกไม่ได้ คอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่น
ดิสก์เก็ต ได้โดยการสอดแผ่นเข้าไปใน เครื่องขับดิสก์ หรือ ดิสก์ไดร์ฟ (Disk Drive) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับอ่านและเขียนข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์เก็ต  
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ภาพที่ 1.5 ดิสก์ไดร์ฟ 

ที่มา : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Floppy_Disk_Drives_8_5_3.jpg 

 

                                 
ภาพที่ 1.6 เทปแม่เหล็ก 

ที่มา: 
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/22/cit/4_3.html 

 

2) เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)  

     เป็นหน่วยเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง เทป
แม่เหล็กมีหลักการท างานคล้ายเทปบันทึกเสียง แต่เปลี่ยนจากการเล่น (play) และบันทัก 
(record) เป็นการอ่าน (read) และเขียน (write) แทน ในเครื่องเมนเฟรมเทปที่ใช้จะเป็น
แบบม้วนเทป (reel-to-reel) ซึ่งเป็นวงล้อขนาดใหญ่ ในเครื่องมินิคอมพิวเตอร์จะใช้คาร์
ทริดจ์เทป (cartidege tape) ซึ่งมีลักษณะคล้ายวีดีโอเทป ส่วนในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จะใช้ตลับเทป (cassette tape) ซึ่งมีลักษณะเหมือนเทปเพลง  
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ภาพที่ 1.7 เทปแม่เหล็ก 
ที่มา: http://images.computerhistory.org/visiblestorage/img-2222.jpg?w=400 

 

 

ภาพที่ 1.8 เครื่องอ่านเทปแม่เหล็ก 

ที่มา: https://i.pinimg.com/originals/4e/48/44/4e4844390c756633141872bd9982cff6.jpg 

หลักการท างานคล้ายกับเทปบันทึกเสียง คือจะอ่านข้อมูลตามล าดับก่อนหลังตามที่
ได้บันทึกไว้ เรียกหลักการนี้ว่าการอ่านข้อมูลแบบล าดับ (sequential access) การท างาน
ลักษณะนี้จึงเป็นข้อเสียของการใช้เทปแม่ เหล็กบันทึกข้อมูล คือท าให้อ่านข้อมูลได้ช้า 
เนื่องจากต้องอ่านข้อมูลในม้วนเทปไปเรื่อย ๆ จนถึงต าแหน่งที่ต้องการ ผู้ใช้จึงนิยมน าเทป
แม่เหล็กมาส ารองข้อมูลเท่านั้น ส่วนข้อมูลที่ก าลังใช้งานจะถูกเก็บอยู่บนหน่วยเก็บข้อมูล
แบบจานแม่เหล็ก (Megnetic Disk) เพ่ือให้เรียกใช้ได้ง่าย และน าเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญและ
ไม่ถูกเรียกใช้บ่อย ๆ มา เก็บส ารอง (back up) ไว้ในเทปแม่เหล็ก เพ่ือป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล 
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1.3.2 ยุคที่สอง 

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในยุคนี้ มีการพัฒนาให้มีความสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากข้ึน 
และเริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่เพ่ือให้เกิดความสะดวก และสามารถ
พกพาได้ง่าย แต่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในยุคนี้มีราคาค่อนข้างสูง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในยุคนี้ 
ได้แก่ 

1. แผ่นซีดี (Compact Disc :CD) เป็นแผ่นพลาสติกท่ีเคลือบด้วยสารสะท้อนแสงมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้ว การอ่านและเขียนข้อมูลจะใช้ล าแสงเลเซอร์ส่องและสะท้อน
กลับ ข้อเด่นของแผ่นซีดีคือ ราคาถูก จุข้อมูลได้มาก คงทน และมีอายุการใช้งานได้
ยาวนาน สามารถเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมได้มากถึง 750 เมกะไบต์ต่อแผ่น 

 

 

ภาพที่ 1.9 แผ่นซีดี    
ที่มา: http://www.jtcsupplycenter.com/product 

 

2. แผ่นดีวีดี (Digital Versatile Disc) ได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากแผ่นซีดี ท าให้มีความจุ
ของข้อมูลสูงกว่าแผ่นซีดีมาก ส าหรับแผ่นดีวีดีที่ผลิตมาจากโรงงาน จะสามารถอ่านได้
เพียงอย่างเดียว เรียกว่าดีวีดีรอม (DVD-ROM) มีความจุสูงถึง 4.7 กิกะไบต์และ  
8.5 กิกะไบต์ โดยดีวีดีขนาด 4.7 กิกะไบต์ มีการบันทึกข้อมูลแบบหนึ่งชั้น และขนาด 
8.5 กิกะไบต์มีการบันทึกข้อมูลแบบสองชั้นในแผ่นเดียวกันซึ่งในท้องตลาดเรียกว่าดีวีดี  
ที่มีการบันทึกแบบหนึ่งชั้น ดีวีดี 5 และแบบสองชั้นเรียกว่าดีวีดี 9 
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ภาพที่ 1.10 แผ่นดีวีดี   
ที่มา: https://www.kaidee.com/product-132156026/ 

 

1.3.3 ยุคปัจจุบัน  

       อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในยุคนี้ มีการพัฒนาขึ้นมาจากอุปกรณ์ยุคก่อน มีการปรับให้
อุปกรณ์เหล่านี้ มีขนาดที่เล็กลง มีความจุข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ้น และยังท าให้อุปกรณ์เหล่านี้ 
สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นด้วย และราคาถูกกว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในยุคกลาง 
เมื่อเทียบตามความจุของอุปกรณ์ ตัวอย่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในยุคปัจจุบันมีดังนี้ 
 

1) จานบลูเรย์ (อังกฤษ: Blu-ray Disc) คือรูปแบบของจานแสงส าหรับบันทึกข้อมูลความ
ละเอียดสูง ซึ่งท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าดีวีดีที่มีขนาดแผ่นเท่ากัน จานบลูเรย์มี
ความจุ 25 GB ในแบบชั้นเดียว (Single-Layer) และ 50 GB ในแบบสองชั้น (Double-

Layer) ซึ่งแผ่น ดีวีดี มีความจุแค่ 4.7 GB 

 

ภาพที่ 1.11 จานบลูเรย์   
ที่มา: https://www.lcdtvthailand.com/topic_detail.php?id=231&id=231 

 

2) แฮนดีไดรฟ์ (handy drive) มีชื่อเรียกอ่ืนเช่น แฟลชไดร์ฟ (flash drive) ทรัมไดร์ฟ 
(thrum drive) หรือเมมโมรีสติก (memory stick) ซึ่งเป็นหน่วยความจ าแบบแฟลชที่
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ออกแบบให้สามารถเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตยูเอสบีได้โดยตรง มีขนาด
เล็ก พกพาสะดวก มีความจุสูงกว่า แผ่นดีวีดี และความจุยังมี แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบแฟลชนี้ท าให้การใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูลลดความนิยมลงอย่าง
รวดเร็วอีกด้วย 

    

ภาพที่ 1.12  แฮนดีไดรฟ์ปัจจุบัน                                       
 ที่มา: https://notebookspec.com/flashdrive.html 

          

3) ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอีกชนิดหนึ่ง โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะถูก 

ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่ส าคัญของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมและ ไฟล์ต่างๆ ซึ่งฮาร์ดดิสก์ ก็มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
3.1 ฮาร์ดดิสก์ แบบจานแม่เหล็ก เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีใช้กันทั่วไป ฮาร์ดดิสก์ชนิดนี้ ถูก

พัฒนาให้สารมารถจุข้อมูลได้เป็นจ านวนมากและสามารถอ่าน -เขียนข้อมูลได้เร็ว
ประมาณ 320 เม็กกะไบต์ต่อวินาที 

 

ภาพที่ 1.13 ฮาร์ดดิสก์  
ที่มา: https://benjarat25b.wordpress.com 
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3.2 ฮาร์ดดิสก์ แบบ SSD  

 

ภาพที่ 1.14 ฮาร์ดดิสก์ Solid state drive   
ที่มา: https://www.riverplus-ipc.com/hdd-ssd.html 

 

       SSD ย่อมาจาก Solid state drive คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ท าหน้าที่
เหมือนกับฮาร์ดดิกส์เพียงแต่หลักการท างานนั้นแตกต่างจากฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่า  
ซึ่งฮาร์ดดิสก์ SSD ถือได้ว่าเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่ที่ก าลังมาแรงที่สุด  

ข้อดีของฮาร์ดดิสก์แบบ SSD 

1. เวลาในการเตรียมพร้อมในการใช้งานและเวลาเรียกไฟล์จะมีความเร็วมากเพียง
ไม่กี่มิลลิวินาที เมื่อเทียบกับการท างานของฮาร์ดดิสก์รุ่นจานแม่เหล็ก ที่มีการ
ท างานและเขา้ถึงข้อมูลต้องใช้เวลาหลายวินาที 

2. ทนต่อสภาพอากาศและแรงกระแทกมากกว่าฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็ก 

3. น้ าหนักเบากว่าแบบฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็ก 

4. มีอายุการใช้งานที่ทนทานกว่าฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็ก 

 

ข้อเสียของฮาร์ดดิสก์แบบ SSD 

1. มีราคาท่ีแพงกว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก 

2. มีความจุน้อย เมื่อเปรียบเทียบจากราคาและความจุของฮาร์ดดิสก์แบบจาน
แม่เหล็ก 

ซึ่งจะพบว่าขนาดของหน่วยจัดเก็บข้อมูลจะมีขนาดของอุปกรณ์ เล็กลง ในนณะที่สามารถ
บรรจุข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายจึงมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Cloud 

Storage ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเสมือนมีหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ทั่วโลก ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถเรียกใช้งานได้ ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ท่ีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
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 1.4 หน่วยในการจัดเก็บข้อมูล 

       รูปแบบข้อมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ เป็นสัญญาณแบบดิจิตอล มีค่า 0 กับ 1 เท่านั้น  

 

ภาพที่ 1.15 สัญญาณแบบดิจิตอล 
ที่มา: ผู้เขียน 

แต่เนื่องจากรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย และขนาดของรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ มีขนาดใหญ่ 
 ในการจัดเก็บข้อมูลจึงแบ่งออกเป็นดังนี้ 

1. บิต (Bit) คือหน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด อยู่ในรูปของเลขฐานสอง มี 2 ค่าคือ 0 กับ 1     
2. ไบต์ (Byte) คือหน่วยของข้อมูลเกิดจากการน าหลาย ๆ บิตมารวมกัน โดยใช้ 1 ไบต์แทน ตัว

อักขระ 1 ตัวอักษร 
3. เขตข้อมูล (Field) หรือฟิลด์ คือหน่วยของข้อมูลเกิดจากการน าข้อมูลหลายๆ ไบต์ มารวม 

กัน เพ่ือให้ได้ข้อความความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, มหาวิทยาลัย, ประเทศ 
เป็นต้น 

4. ระเบียน (Record) หรือ เรคคอร์ด คือหน่วยของข้อมูลเกิดจากการน าหลายๆ ฟิลด์มารวมกัน 
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เช่น รหัสผู้เสียภาษ,ี ชื่อ, ปีที่เสียภาษี, จ านวนเงิน รวมกันเป็น
ระเบียน ของผู้เสียภาษ ีเป็นต้น 

5. แฟ้มข้อมูล (File) หรือไฟล์ คือ หน่วยของข้อมูลซึ่งเกิดจากการน าข้อมูลหลายๆ ระเบียน ที่มี
ลักษณะ ของเขต ข้อมูลเหมือนกันมาจัดเก็บรวมกัน  

6. ฐานข้อมูล (Database) คือ หน่วยของข้อมูลซึ่งเกิดจากการน าเอาแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มที่
มีความสัมพันธ์กันมาเก็บรวมกันไว้ที่เดียว  
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ภาพที่ 1.16 ล าดับชั้นการจัดเก็บข้อมูล  
ที่มา: http://www.macare.net/dbms/data/uploads/database2.jpg 

 

 1.5 ระบบแฟ้มข้อมูล 

1.5.1 ระบบแฟ้มข้อมูลด้วยมือ  

เป็นการจัดเก็บข้อมูล ที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ ในยุคก่อน
เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์มีค่าใช้จ่ายสูง หรือจ านวนของ
ข้อมูลมีจ านวนไม่มาก เช่น ระบบตู้บัตรรายการ (ตู้ดัชนี) ของห้องสมุด บัตรยืมคืนหนังสือ 
เป็นต้น 
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ภาพที่ 1.17 ตู้บัตรรายการ ในห้องสมุด 

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/393/3393/images/MemorialLibrary8.jpg 
 

1.5.2 ระบบแฟ้มข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ระบบแฟ้มข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลต่างๆไว้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยจัดเก็บแยกเป็นแฟ้มข้อมูลตามประเภทของงานหรือแยกตามการ
ปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่ข้อมูลและโปรแกรมมักรวมอยู่ด้วยกันเป็นแฟ้มข้อมูล 

 

 

 

 

  

 

 

                     ภาพที่ 1.18 การจัดเก็บข้อมูลระบบแฟ้มข้อมูล 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

 จากภาพที่ 1.18 พบว่า ระหว่างโปรแกรมบัญชี โปรแกรมการขาย โปรแกรมบุคคล แยกกัน
ท างานมีการใช้งานแฟ้มข้อมูลที่แยกออกจากกันตามโปรแกรม ซึ่งทั้งทีโ่ปรแกรมทั้ง 3 ต้องท างาน

การขาย ลูกค้า 

การขาย สินค้า ลูกค้า 

พนักงาน 

โปรแกรมบัญชี 

โปรแกรมการขาย 

โปรแกรมบุคคล 
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ร่วมกัน เพราะ เมื่อมีลูกค้ามาสั่งซื้อสินค้าจะต้อง ส่งต่อข้อมูลให้กับบัญชีในการออกใบเสร็จ ท าให้เกิด
ข้อมูลมีความซ้ าซ้อน  ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล   

หรือเมื่อลูกค้าแจ้งเปลี่ยนที่อยู่กับฝ่ายขายข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มลูกค้าเปลี่ยน ส่วนข้อมูลที่อยู่ใน
แฟ้มลูกค้า ของโปรแกรมบัญชีไม่เปลี่ยนท าให้รูปแบบข้อมูลไม่ตรงกัน 

 ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินการกับข้อมูล 3 ลักษณะ ได้แก่ 

ความผิดพลาดจากการเพ่ิมข้อมูล (Insertion anomalies) 
ความผิดพลาดจากการลบข้อมูล (Deletion anomalies) 
ความผิดพลาดจากการปรับปรุงข้อมูล (Modification anomalies) 
 

 1.6 ระบบฐานข้อมูล 

 Peter Rob and Carlos Coronel (2005:14) กล่าวว่า ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ระบบ
การรวบรวมและเชื่อมแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกัน เพ่ือก าจัดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
โดยเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง เพ่ือการใช้งานร่วมกัน โดยมีโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือเชื่อมโยง
และใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล (database) มีการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านั้น และ
ควรมีการก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคนให้แตกต่างกัน ตามแต่ความต้องการในการใช้งาน เรียกว่า 
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 

 

 

ภาพที่ 1.19 ระบบจัดการฐานข้อมูล   
ที่มา: Database Systems: Design, Implementation, and Management (2009 : 7) 
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จากภาพที่ 1.19 จะแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของข้อมูลจะถูกแยกออกจากโปรแกรมประยุกต์
และเก็บเอาไว้ในส่วนที่เรียกว่า ฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management System) ท าหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ต่างๆจะท าหน้าที่
เชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ก่อนส่งค าร้องขอไปยังโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
เพ่ือด าเนินการกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่ต้องการ เช่น เพ่ิมข้อมูล ค้นหาข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ลบข้อมูล 
เป็นต้น โดยจะใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันซึ่งท าให้การซ้ าซ้อนของข้อมูลไม่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการแยก
ระหว่าง  โปรแกรมประยุกต์ และฐานข้อมูลออกจากกัน   

 

 1.7 ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล 

 1. ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  หลักการท างานของระบบฐานข้อมูลนั้นมีการดึงข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลเดียวกัน เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ใช้จะกระท าการใดๆ เช่น การเพ่ิม ลบ หรือ แก้ไข้ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้นั้นก็จะเหมือนกันทั้งหมด 

2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล  ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถก าหนดรูปแบบของข้อมูล
และมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ได้ แต่ถ้าเป็นระบบแฟ้มข้อมูลผู้พัฒนาโปรแกรมต้อง
เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมกฎระเบียบต่างๆ 

3. มีความเป็นอิสระของข้อมูล  ระบบฐานข้อมูลสามารถแก้ไขโครงสร้างข้อมูลได้และจะไม่
กระทบถึงโปรแกรม 

4. มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง  ถ้าหากทุกคนสามารถเรียกดูและเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลทั้งหมดได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้ และข้อมูลบางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่ไม่
อาจเปิดเผยได้ ระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น มีรหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่าน การก าหนด สิทธิในการเข้าใช้งาน เป็นต้น 

 

 1.8 บทสรุป 

 ข้อมูล คือ สิ่งๆต่างที่สามารถรับรู้ได้ โดย อาจรับรู้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่นการมองเห็น 
การสัมผัส หรือการได้ยิน โดยลักษณะของข้อมูล ก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นกัน เช่น ตัวหนังสือ ภาพ 
หรือเสียง โดยข้อมูลเหล่านั้น อาจจะเป็นความจริง หรือเท็จก็ได้ 

สารสนเทศคือ การน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับรู้มาประมวลผล โดยการประมวลผลนั้นสามารถ
ท าได้หลายแบบ เช่น การวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง การค านวณหรือการหาผลลัพธ์ เพ่ือท าให้ข้อมูลนั้นมี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น และสามารถน าสารสนเทศนั้นไปเผยแพร่ได้ 
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และเมื่อน าข้อมูลมาประมวลผลจนได้เป็นสารสนเทศแล้ว จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องท าให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ในปัจจุบันนี้สามารถบรรจุข้อมูลได้เป็นจ านวนมาก และยังสามารถอ่าน - เขียนข้อมูลได้รวดเร็วมาก
ขึ้น 

ระบบแฟ้มข้อมูล เป็นการจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
จัดเก็บแยกเป็นแฟ้มข้อมูลตามประเภทของงานหรือแยกตามการปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่ข้อมูลและ
โปรแกรมมักรวมอยู่ด้วยกันเป็นแฟ้มข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ระบบการรวบรวมแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกัน เพ่ือ
ก าจัดความซ้ าซ้อนของข้อมูลออก แล้วเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง เพ่ือการใช้งานร่วมกัน ภายในระบบ
ต้องมีส่วนที่เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงและใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล (database) 
จะต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านั้น และควรมีการก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละ
คนให้แตกต่างกัน ตามแต่ความต้องการในการใช้งาน 
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ค าถามท้ายบท 

1. ข้อมูลหมายถึงอะไร 

2. สารสนเทศหมายถึงอะไร 

3. หน่วยเก็บข้อมูลมีก่ีประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร   
4. หลักการท างานของเทปแม่เหล็กในการเข้าถึงข้อมูลเป็นอย่างไร  
5. แผ่นซีดี (Compact Disc) และ แผ่นดีวีดี (Digital Versatile Disc) แตกต่างกันอย่างไร  
6. ให้นักศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของหน่วยเก็บข้อมูลในอนาคตน่าจะเป็นเช่นไร  
7. ให้นักศึกษาอธิบายหน่วยในการจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บในคอมพิวเตอร์  
8. ระบบแฟ้มข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มีข้อด้อยอย่างไรบ้าง  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

2.1 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2.2 หน้าที่ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2.3 องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล 

2.4 ประเภทของระบบจัดการฐานข้อมูล 

2.5 ข้อดีและข้อเสียระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2.6 ตัวอย่างระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2.7 แนวโน้มของระบบการจัดการฐานข้อมูล 

บทสรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายความหมายระบบการจัดการฐานข้อมูลได้ 
2. อธิบายหน้าที่ระบบการจัดการฐานข้อมูลได้ 
3. อธิบายองค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายประเภทของระบบจัดการฐานข้อมูลได้ 
5. อธิบายแนวโน้มของระบบการจัดการฐานข้อมูลได้ 
6. สามารถยกตัวอย่างระบบการจัดการฐานข้อมูลได้ 
7. อธิบายถึงประโยชน์ของการน าระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการท าธุรกิจได้ 
8. อธิบายถึงปัญหาของการน าระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการท าธุรกิจได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1. วิธีสอน 

 

1.1 น าเข้าสู่บทเรียนโดยวีดิทัศน์ 
1.2  ใช้วิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
1.3  ใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

2.1 เปิดวิดีทัศน์เนื้อหาระบบจัดการฐานข้อมูล พร้อมทั้งตั้งโจทย์ประเด็นค าถาม
ก่อนเรียน 

2.2 การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2.3 ใช้กระบวนการกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มให้ค้นคว้าข้อมูลและอภิปลายหน้าห้อง 
2.4 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 
บทที่ 2 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  

2. PowerPoint 

3. เว็บไซต์ YouTube 

4. ใบงาน 

 

การวัดและประเมินผล 

 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมในการถามตอบการบรรยาย 

2. ตรวจผลการอภิปรายกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน 

3. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท  
 



การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ                                                    นิรันดร ผานิจ 

บทท่ี 2 

ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 

เนื่องจากข้อมูลมีจ านวนมากมายมหาศาล ในการบริหารจัดการข้อมูลจ านวนมากจึง
จ าเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลโดยเฉพาะ เรียกว่าระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ 
DBMS ซึ่งในบทนี้จะพูดถึงซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล 
องค์ประกอบระบบจัดการฐานข้อมูล คุณสมบัติของระบบการจัดการฐานข้อมูล อีกทั้งกล่าวถึงข้อดี 
ข้อด้อยของการน าระบบจัดการฐานข้อมูลมาใช้งานในองค์กร ที่ต้องมีการปรับกระบวนการท างานของ
องค์กร งบประมาณในการปรับเปลี่ยนระบบ และตัวอย่างของการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความ
หลากหลายของแต่ละสาขาอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน้มจะมีการใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือ
มากขึ้น  

 

 2.1 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) 

DBMS ย่อมาจาก Database Management System 

          DB คือ Database หมายถึง ฐานข้อมูล 

M คือ Management หมายถึง การจัดการ 
S คือ System หมายถึง ระบบ 

 
           วิเชียร เปี่ยมชัยสวัสดิ์ (2547:13) ได้นิยามความหมายของ ระบบจัดการฐานข้อมูล หมายถึง
ซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่
สะดวกและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูลระบบจัดการฐานข้อมูลจะท า
หน้าที่ในการแปลงความต้องการของผู้ใช้ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถท างานได้กับฐานข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 
 

โอภาส เอ่ียมสิ ริวงศ์  (2551:37) ได้ กล่ าวว่า  ระบบจัดการฐานข้อมูล  Database 
Management System  หรือมักเรียกย่อๆว่า DBMS คือซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือของผู้ใช้เพ่ือ
โต้ตอบกับฐานข้อมูลซึ่ง DBMS ประกอบไปด้วยฟังก์ชันหน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการกับข้อมูลรวมทั้ง
ภาษาที่จะใช้ท างานกับข้อมูลซึ่งมักใช้ภาษาเอสคิวแอลในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ด้วยการสร้าง  
การเรียกดู การบ ารุงรักษาฐานข้อมูล นอกจากนี้ DBMS ยังท าหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์การใช้งานเข้ามาละเมิดข้อมูลในฐานข้อมูล 
ที่เป็นส่วนกลางได้รวมถึงการส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลในกรณีข้อมูลความเสียหายเป็นต้น 
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วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ให้ความหมาย ระบบการจัดการฐานข้อมูลว่า ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล (Database Management System) หรือที่ เรียกว่า ดีบี เอ็มเอส (DBMS) เป็นกลุ่ม
โปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล เพ่ือจัดการและควบคุม
ความถูกต้อง ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ซึ่งต่างจากระบบ
แฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ในการติดต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ว่าจะ
ด้วยการใช้ค าสั่งในกลุ่มดีเอ็มแอล (DML) หรือ ดีดีแอล (DDL) หรือจะด้วยโปรแกรมต่างๆ ทุกค าสั่งที่
ใช้กระท ากับข้อมูลจะถูกดีบีเอ็มเอส น ามาแปล (คอมไพล์) เป็นการปฏิบัติการ (Operation) ต่างๆ 
ภายใต้ค าสั่งนั้นๆ เพ่ือน าไปกระท ากับตัวข้อมูลภายในฐานข้อมูลต่อไป 

     DBMS ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน Data Independence ที่ไม่มีในระบบแฟ้มข้อมูล 
ท าให้มีความเป็นอิสระจากทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์ และข้อมูลภายในฐานข้อมูลกล่าวคือโปรแกรม 
DBMS นี้จะมีการท างานที่ไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบ (Platform) ของตัวฮาร์ดแวร์ ที่น ามาใช้กับระบบ
ฐานข้อมูลรวมทั้งมีรูปแบบในการอ้างถึงข้อมูลที่ไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูลด้วยการ
ใช้ Query Language ในการติดต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูลแทนค าสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 3 
ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้โดยไม่จ าเป็นต้องทราบถึงประเภทหรือขนาดของ
ข้อมูลนั้นหรือสามารถก าหนดล าดับที่ของฟิลด์ ในการก าหนดการแสดงผลได้โดยไม่ต้องค านึงถึงล าดับ
ที่จริงของฟิลด์ นั้น 

 สรุปได้ว่า ระบบการจัดการฐานข้อมูลคือ โปรแกรมท่ีท าหน้าทีใ่นการก าหนดลักษณะ 

ข้อมูลที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล อ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ก าหนดผู้ 
ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลได้ พร้อมกับก าหนดด้วยว่าให้ใช้ได้แบบใด เช่น ให้อ่านข้อมูลได ้

อย่างเดียวหรือให้แก้ไขข้อมูลได้ด้วย นอกจากนั้นยังอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และ 

การแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพเปรียบ 

เสมือนเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลให้สามารถติดต่อกันได้ 
 

 
 

ภาพที ่2.1 การจัดเก็บข้อมูลในสมัยก่อน และการจัดเก็บโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
ที่มา : ผู้เขียน 
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  2.2 หน้าที่ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งาน มีความต้องการที่จะจัดการกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นผู้ใช้งานจะต้องท างาน
ผ่านโปรแกรมประยุกต์ท่ีผู้พัฒนาโปรแกรมสร้างขึ้น โปรแกรมประยุกต์นั้นจะต้องติดต่อกับ  DBMS  

จากนั้น DBMS จะท าหน้าที่จัดหาหรือจัดการต่างในฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS สรุปได้ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล   

ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management (2009 : 7) 
 

 1. จัดเก็บและดูแลข้อมูล  เมื่อมีการกระท าใดๆกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บและรวบรวมไว้ด้วยกัน โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นผู้ดูแลรักษาข้อมูล 

 2. ช่วยก าหนดและเก็บโครงสร้างฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะช่วยก าหนดและเก็บ
โครงสร้างฐานข้อมูล และตรวจสอบเพ่ือให้ข้อมูลถูกจัดเก็บตามโครงสร้างของฐานข้อมูล และท า ให้
เกิดความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของระบบโดยโครงสร้างของฐานข้อมูลนั้นๆ จะถูกออกแบบโดยผู้ดูแล
ระบบฐานข้อมูลกับผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 3. ช่วยควบคุมความปลอดภัย ในระบบจัดการฐานข้อมูล  จะมีวิธีการก าหนดสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับฐานข้อมูล 

 4. การส ารองและการกู้ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการส ารอง
และกู้คืนของข้อมูล เพ่ือป้องกันเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล เช่น ไฟดับ เป็นต้น  
 5. ท าหน้าที่จัดท าพจนานุกรมข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะท าการจัดเก็บนิยามของ
ข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล เมื่อโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการเข้าถึง
ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล โปรแกรมนั้นจะต้องติดต่อผ่านกระบบจัดการฐานข้อมูล โดยที่ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลจะใช้พจนานุกรมข้อมูล เพ่ือค้นหาโครงสร้างตลอดจนส่วนประกอบของข้อมูลที่ต้องการ 
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นอกจากนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อโครงสร้างฐานข้อมูลจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ใน
พจนานุกรมข้อมูล ท าให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมเมื่อโครงสร้างข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 

6. ควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้ในระบบ  ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้หลายคน
สามารถเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกัน ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีคุณสมบัตินี้ จะท าการควบคุมการใช้ข้อมูล
พร้อมกันของผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันได้ โดยมีการควบคุมอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น ถ้ามีการ
แก้ไขข้อมูลนั้นยังไม่เรียบร้อย ผู้ใช้อ่ืนๆ ที่ต้องการเรียกใช้ข้อมูลนี้จะต้องรอจนกว่าการแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเรียกใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
 

  2.3 องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล 

1) ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เพ่ือเก็บข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูล ซึ่งอาจประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป หน่วยเก็บ
ข้อมูลส ารอง หน่วยน าเข้าข้อมูล และหน่วยแสดงผลข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องมี
อุปกรณ์การสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง ให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เป็นต้น  

2) ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่ง
โปรแกรมแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติการท างานที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการพิจารณา
เลือกใช้โปรแกรม จะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของโปรแกรมแต่ละตัวว่ามี
ความสามารถท างานในสิ่งที่เราต้องการได้หรือไม่ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูล ได้แก่ Microsoft Access, Oracle, Informix, dBase, FoxPro, และ 
Paradox เป็นต้น โดยโปรแกรมที่เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นฝึกหัดสร้างฐานข้อมูล คือ 
Microsoft Access เนื่องจากเป็นโปรแกรมใน Microsoft Office ตัวหนึ่ง ซึ่งจะมี
อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว และการใช้งานก็ไม่ยากจนเกินไป แต่ผู้ใช้งานต้องมี
พ้ืนฐานในการออกแบบฐานข้อมูลมาก่อน 

3) ข้อมูล (data) ข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้ 

จะท าให้เกิดผลเสียอย่างมาก ผู้ใช้จะไม่กล้าอ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
2. เป็นปัจจุบัน การได้มาของข้อมูลจ าเป็นต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

เพราะข้อมูลบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

3. มีความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากจะต้องใช้พ้ืนที่ใน
การจัดเก็บข้อมูลมาก จึงจ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัด
และสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง 
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4. มีความสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการ
วิเคราะห์จุดประสงค์ของการสืบค้นข้อมูลให้ดีก่อน 

4) บุคลากร (people) จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับระบบอยู่ตลอดเวลา เพราะบุคลากร
จะต้องท าหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูล โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารข้อมูล (data administrators) ท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางของ
ข้อมูล เช่น ก าหนดจุดประสงค์ ขอบเขตของข้อมูล เป็นต้น 

2. ผู้บริหารฐานข้อมูล (database administrators) ท าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ ควบคุม ก าหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบ
ฐานข้อมูลทั้งหมดเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มา ตลอดจนท าหน้าที่
ประสานงานกับผู้ใช้ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เพ่ือให้การ
บริหารระบบฐานข้อมูลสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักวิเคราะห์ระบบ (systems analysts) มีหน้าที่ศึกษาและท าความเข้าใจใน
ระบบงาน ศึกษาความต้องการของระบบที่จะท าการพัฒนาขึ้นมา รวมทั้งต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท างานโดยรวมของทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์อีกด้วย 

4. นักออกแบบฐานข้อมูล (database designers) ท าหน้าที่น าผลการวิเคราะห์ 
มาออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

5. ผู้พัฒนาโปรแกรม (programmers) มีหน้าที่รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรม
ประยุกต์ เพ่ือการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ ใช้ 
ตัวอย่างเช่น การเก็บบันทึกข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล  

6. ผู้ใช้ (users) เป็นบุคคลที่ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก
ของระบบฐานข้อมูล คือ ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ 
ดังนั้นในการออกแบบระบบฐานข้อมูลจึงจ าเป็นต้องมีผู้ใช้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่ม
บุคลากรที่ท าหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูลด้วย 

 

 2.4 ประเภทของระบบจัดการฐานข้อมูล 

การแบ่งประเภทของระบบฐานข้อมูล ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของข้อมูล 
ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของระบบฐานข้อมูลดังนี้ 
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2.4.1 แบ่งตามจ านวนของผู้ใช้เป็นหลัก 

           การแบ่งประเภทของระบบฐานข้อมูลแบบแบ่งตามจ านวนของผู้ใช้เป็นหลักสามารถ
แยกออกได้ 2 ประเภท คือ  

1) ผู้ใช้คนเดียว เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กรขนาดเล็ก  ที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวและผู้ใช้เพียงคนเดียว เช่น ระบบฐานข้อมูลของ
ร้านสะดวกซ้ือเล็ก ๆ ทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างโปรแกรมฐานข้อมูลแบบผู้ใช้คนเดียว   
ที่มา : ผู้เขียน 

 

2) ผู้ใช้หลายคน  เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้หลายคนเข้าใช้งานฐานข้อมูลพร้อม 
ๆกันได้  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันหรืออาจจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันก็ได้ แต่
จะอยู่ในองค์กรเดียวกันเท่านั้น 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 โปรแกรมฐานข้อมูลแบบผู้ใช้หลายคน   
ที่มา : ผู้เขียน 
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2.4.2 แบ่งตามสถานที่เก็บข้อมูลเป็นหลัก 

          การแบ่งตามสถานทีเ่ก็บข้อมูล สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
1) ประเภทศูนย์กลาง (Centralized Database) เป็นระบบฐานข้อมูลที่น าเอามา

เก็บไว้ในต าแหน่งศูนย์กลาง เพ่ือให้ผู้ใช้ ทุกคนสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน ตาม
สิทธิ์ที่ถูกก าหนดไว้ของผู้ใช้แต่ละคน  
 

 
               ภาพที่ 2.5 โปรแกรมฐานข้อมูลประเภทศูนย์กลาง   

ที่มา : https://cdn-images-1.medium.com/max/600/0*bJj5KJSmTN0Lq_hA.jpg 

 

2) ประเภทกระจาย  (Distributed Database) เป็ นระบบฐานข้อมูลที่ เก็บ
ฐานข้อมูลไว้ แต่ละแผนก ซึ่งแต่ละแผนกสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ตาม
สิทธิ์ที่ได้ก าหนดจากผู้มีอ านาจ เช่น ฐานข้อมูลของฝ่ายบุคคลเก็บไว้ที่แผนก
ทรัพยากรบุคคล ยอมให้ฝ่ายบัญชีน ารายชื่อของนักศึกษาไปใช้ร่วมกับ
ฐานข้อมูลการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียน จากนั้น ฝ่ายบัญชีก็จะน าข้อมูลการ
จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของฝ่ายบัญชีเช่นกัน 

 

 
               ภาพที ่2.6 โปรแกรมฐานข้อมูลประเภทกระจาย   

ที่มา : https://cdn-images-1.medium.com/max/600/0*bJj5KJSmTN0Lq_hA.jpg 
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2.4.3 แบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็นหลัก 

                       การใช้งานระบบฐานข้อมูลขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ออกแบบ
ระบบ สามารถแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ 

1) ฐานข้อมูลด าเนินการ (Operational Database) ฐานข้อมูลประเภทนี้มีการน า
ข้อมูลเข้า เปลี่ยนแปลงและลบข้อมูล ส าหรับงานประจ าวัน  ท าให้ข้อมูล
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น งานสินค้าคงคลัง งานระบบซื้อมาขายไป เป็นต้น  

2) ฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Support Database) ระบบฐานข้อมูล
ประเภทนี้มีไว้เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ระดับผู้บริหาร ข้อมูล
ที่น าเข้ามาในระบบได้มาจากฐานข้อมูลด าเนินการ ส่วนใหญ่ฐานข้อมูลประเภท
นี้น าไปใช้ในงานวางแผนกลยุทธ์ในองค์กร 

 

 2.5 ข้อดีและข้อด้อยระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 2.5.1 ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล 

1) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูลแบบฐานข้อมูลจะมีการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ที่เดียว ถ้าผู้ใช้งานมีการเพ่ิม ลบ หรือแก้ไขข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล   
ก็จะบันทึกลงในฐานข้อมูลที่เดียว ท า ให้โอกาสที่ข้อมูลขัดแย้งกันไม่มี 

2) สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ การจัดเก็บข้อมูลแบบฐานข้อมูลจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้
ที่เดียว เมื่อผู้ใช้งานเรียกใช้ข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์ต่างๆจากหลายที่        ก็
สามารถเรียกใช้ข้อมูลนั้นได ้

3) การรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลบางครั้ง
อาจมีข้อผิดพลาดขึ้นได้ เช่น การป้อนข้อมูลผิดพลาด จากตัวเลขหนึ่งเป็นอีกตัว
หนึ่ง (ป้อนข้อมูลอายุจาก 20 ปีเป็น 200ปี) ซึ่งในระบบจัดการข้อมูลสามารถ
ก าหนดและควบคุมความมีมาตรฐานของข้อมูลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันได้  

4) สามารถก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้  ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล
สามารถก าหนดสิทธ์ในการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมี
สิทธ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

5) ความเป็นอิสระของข้อมูลและโปรแกรม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้องข้อมูล 
เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษา ถ้ารหัสนักศึกษาถูกเปลี่ยนความกว้างจาก 11 ต าแหน่ง 
เป็น 12 ต าแหน่ง ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่จ าเป็นต้องแก้ไขโปรแกรมที่เรียกใช้ข้อมูล
นักศึกษาทั้งหมด แต่จะแก้ไขโปรแกรมเฉพาะส่วนที่เรียกใช้ข้อมูลรหัสนักศึกษา
เท่านั้น ซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูล เพราะการเก็บข้อมูลระบบแฟ้มข้อมูลนั้น เมื่อ
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มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของข้อมูล ผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้องท าการแก้ไข
โปรแกรมทั้งหมด ถึงแม้ว่าโปรแกรมนั้นจะไม่ได้เรียกใช้ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเลยก็ตาม 

 

 2.5.2 ข้อด้อยของระบบจัดการฐานข้อมูล 

1) มีต้นทุนสูง ระบบฐานข้อมูลก่อให้เกิดต้นทุนสูงขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การจัดการระบบฐานข้อมูล ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการ 
บ ารุงดูแลระบบฐานข้อมูลและค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์ เป็นต้น 

2) เกิดความซับซ้อน  ระบบจัดการฐานข้อมูลช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการ
ข้อมูล  ได้ดี แต่กระบวนการนั้น ก่อให้เกิดความซับซ้อนได้ เช่น การจัดเก็บข้อมูล 
การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม เป็นต้น 

3) การเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ เนื่องจากข้อมูลอาจถูกเก็บไว้ในลักษณะเป็น
ศูนย์รวม หากระบบเกิดความล้มเหลวบางส่วน จะท าให้ในระบบฐานข้อมูลเกิดการ
หยุดชะงัก ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบกับการท างานทั้งระบบต้องหยุดชะงักตามไปด้วย 

5) การกู้คืนท าได้ยาก ระบบจัดการฐานข้อมูลมีความสามารถในการส ารองข้อมูลจริง 
แต่เมื่อเวลาที่ต้องการกู้คืนข้อมูลนั้น ต้องใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามข้อดีของการใช้ระบบฐานข้อมูลมีมากมายเกินกว่าข้อเสียจึงมีการใช้
งานระบบฐานข้อมูลกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

 

  2.6 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 ในปัจจุบันนี้ ผู้พัฒนาโปรแกรมในน าเอาระบบฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย มีทั้ง
การประยุกต์ใช้ เพื่อการศึกษา การค้า เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2.7  ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ที่มา : http://portal1.udru.ac.th:7778/web/std_service2/index.php 

 

 จากภาพที่ 2.7 คือระบบบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ได้น าเอาระบบ
ฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้เก็บข้อมูลของนักศึกษา เช่น ชื่อ-สกุล แผนการเรียน รายวิชาที่ลงทะเบียน 
และผลการเรียน ระบบบริการนักศึกษานี้ ยังสามารถให้นักศึกษา เข้าดูข้อมูลต่างๆของตัวเองได้ด้วย 
เช่น เมื่อนักศึกษาต้องการทราบผลการเรียนในรายวิชา ฐานข้อมูล นักศึกษาจะต้องใช้ Username 

และ Password เพ่ือท าการ Login เข้าสู่ระบบ แล้วนักศึกษาจึงจะสามารถตรวจสอบผลการเรียนใน
รายวิชานั้นได้ 
 

2) ระบบขายสินค้าออนไลน์ 

 
 

ภาพที่ 2.8  ตัวอย่างระบบขายสินค้าออนไลน์   
ที่มา : https://www.lazada.co.th 

 

 จากภาพที่ 2.7 เป็นการน าระบบฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์  โดยระบบนี้จะมี
ฐานข้อมูลไว้ส าหรับเก็บข้อมูลของสินค้า ข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลการสั่งซื้อ อีกทั้งระบบนี้ ผู้ใช้งาน
จะต้องท าการสมัครเป็นสมาชิกแล้วผู้ใช้งานต้องก าหนด ชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านเอง และเมื่อลูกค้า
มีการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อก็จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และถูกส่งไปให้กับผู้ขายสินค้าต่อไป 

 

3) ระบบจองตั๋วเครื่องบิน 

          ระบบที่ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าท่ีเข้ามาท าการจอง
ตั๋วเครื่องบินโดยระบบนี้จะต้องรวบรวมข้อมูล เที่ยวบิน สถาณท่ี และเวลาในการบิน 
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จากสายการบินต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล และเม่ือลูกค้าเข้ามา
ค้นหาเที่ยวบิน และจองตั๋วเครื่องบิน ข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
ดังภาพที่ 2.8 

 
 

ภาพที่ 2.9  ตัวอย่างระบบจองตั๋วเครื่องบิน   
ที่มา : https://www.traveloka.com 

 

 2.7 แนวโนม้ของระบบการจัดการฐานข้อมูล 

ในปัจจุบันนี้มีการเก็บข้อมูลในปริมาณและมีความหลากหลายของข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต
เชื่อมโยงกันอยู่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งเทคโนโลยี Big Data เป็นเทคโนโลยีที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ขนาดใหญ่ไว้ในที่ที่หนึ่ง แล้วใช้อีกเทคโนโลยีผนวกเข้าไปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล การ
กลั่น และสกัด เอาคุณค่าออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์
ประมวลผลไปใช้ประโยชน์ต่อไป   
  อีกทั้ งรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้ม
เปลี่ยนเป็นลักษณะระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ  Object-oriented Database คือแนวคิดในการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของวัตถุ (Object) โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและส่ง
ข้อมูลเหล่านี้ไปยัง object ตัวอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท างานต่อไป ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุสามารถ
รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีขนาดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ อย่างเช่น Multimedia 

ข้อมูลในรูปแบบของภาพ เสียง ภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่ง Object-oriented Database นั้นจะมี
คุณสมบัติส าคัญอยู่ 4 ประการคือ 

- การสืบทอดคลาส (Inheritances) เป็นคุณสมบัติในการพัฒนาที่เกิดจากการต่อ
ยอดหรือน า Object เดิมมาใช้ จึงท าให้โครงสร้างฐานข้อมูลเป็นระเบียบ ปรับเปลี่ยนง่าย ลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ 
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- การป้องกันข้อมูล (Data encapsulation) เป็นการป้องกันไม่ให้ Object ที่อยู่
ภายนอกเข้าถึง Object ใดๆ ได้อย่างอิสระ 

- เป็น อิสระต่อกัน  (Object identity) เป็นการอนุญาตให้  Object ในระบบ
ฐานข้อมูลมีความเป็นอิสระต่อกัน ถึงแม้ว่าข้อมูลของตัวแปรหรือวิธีการจะเปลี่ยนไป แต่แนวคิดของ 
identity จะไม่ถูกน าไปใช้กับ tuple ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

- Polymorphism และ Dynamic binding คือการอนุญาตให้มีการสร้างการ
ด าเนินงานส าหรับ Object อันหนึ่งแล้วแชร์คุณสมบัติไปยัง Object อ่ืนได ้
   

                                 
ภาพที ่2.10  ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ   

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Object_database 

 จากภาพที่ 2.9 แสดงให้เห็นถึงการท างานของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ซึ่งในภาพตัวอย่างจะ
พบว่าส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลคือวัตถุ (Instance) เช่น Object1 Instance ถ้ามีข้อมูลใหม่ก็ให้
สร้าง Instance ใหม่เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 

สรุปได้ว่า ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ เป็นแนวคิดเดียวกันกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยแนวคิด
นี้จะใช้วิธีสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของวัตถุ โดยแต่ละฐานข้อมูลสามารถน าข้อมูลในอีก
ฐานข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้  

 
 

 2.8 บทสรุป 

ระบบการจัดการฐานข้อมูลคือ โปรแกรมที่ท าหน้าที่ในการก าหนดลักษณะข้อมูลที่จะเก็บไว้
ในฐานข้อมูล อ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ก าหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ฐานข้อมูลได้ พร้อมกับก าหนดด้วยว่าให้ใช้ได้แบบใด เช่น ให้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียวหรือให้แก้ไข
ข้อมูลได้ด้วย นอกจากนั้นยังอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล  
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ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางระหว่าง
ผู้ใช้กับฐานข้อมูลให้สามารถติดต่อกันได้  

 

หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูลคือ 

1. จัดเก็บและดูแลข้อมูล   
 2. ช่วยก าหนดและเก็บโครงสร้างฐานข้อมูล 

 3. ช่วยควบคุมความปลอดภัย   
 4. การส ารองและการกู้ข้อมูล   
 5. ท าหน้าที่จัดท าพจนานุกรมข้อมูล  

6. ควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้ในระบบ   
ระบบการจัดการฐานข้อมูล มีแนวโน้มการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องการ

เก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล เช่น เทคโนโลยี Big Data ที่มีการ
พัฒนาให้ฐานข้อมูลมีความรวดเร็วในการประมวลผล  ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object & Oriented 

Database) ที่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีขนาดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 
อย่างเช่น Multimedia ข้อมูลในรูปแบบของภาพ เสียง ภาพยนตร์ เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 

1. ระบบการจัดการฐานข้อมูลหมายถึงอะไร 
2. Data Independence หมายถึงอะไร 

3. องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วยอะไรบ้าง  
4. ให้นักศึกษาวิเคราะห์และอธิบายระบบจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้หลายคน ที่ใช้ในชิวิตจริง ได้แก่

อะไรบ้าง  
5. จากประเภทของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบแบ่งตามสถานที่เก็บข้อมูลเป็นหลัก ในการ

จัดเก็บข้อมูลของธนาคารเป็นแบบใด   

6. ข้อดีของระบบการจัดการฐานข้อมูลได้แก่อะไรบ้าง   
7. ข้อด้อยของระบบการจัดการฐานข้อมูลได้แก่อะไรบ้าง   
8. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มา 1 ระบบ   
9. ให้นักศึกษาวิเคราะห์และอธิบายแนวโน้มของระบบการจัดการฐานข้อมูลในความคิดของ

นักศึกษา   
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 
 

หัวข้อเนื้อหา 
3.1 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 

3.2 สถาปัตยกรรมในระดับภายนอก (External Level) 
3.3 สถาปัตยกรรมในระดับความคิด (Concept Level) 
3.4 สถาปัตยกรรมในระดับภายใน (Internal Level) 
3.5 แบบจ าลองฐานข้อมูล (Data Model) 
3.6 ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Model) 
3.7 ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Model) 
3.8 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) 
3.9 ฐานข้อมูลเชิงวัตถ ุ(Object-Oriented Model) 
3.10  ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์  (Object-relational Model) 
3.11 ภาษาท่ีใช้ในระบบฐานข้อมูล 

3.11.1 ภาษานิยามข้อมูล 

3.11.2 ภาษาจัดการข้อมูล 

3.11.3 ภาษาท่ีใช้ในการควบคุมข้อมูล 

บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายความหมายของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้อง 
2. อธิบายความหมายของสคีมา (Schema) และ อินสแตนซ์ (Instance) ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายความหมายของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ระดับภายใน, ระดับความคิด, 

ระดับภายนอกได้ 
4. แยกแยะความแตกต่างระหว่าง สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ระดับภายใน, ระดับ

ความคิด, ระดับภายนอกได้ 
5. อธิบายความหมายแบบจ าลองฐานข้อมูลได้ 
6. อธิบายขั้นตอนของฐานข้อมูลแบบล าดับชั้นได้ 
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7. อธิบายขั้นตอนของฐานข้อมูลแบบเครือข่ายได้ 
8. อธิบายขั้นตอนของฐานข้อมูลแบบแบบสัมพันธ์ได้ 
9. อธิบายความหมายของภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. วิธีสอน 
 
1.1  น าเข้าสู่บทเรียนโดยวีดิทัศน์ 
1.2  ใช้วิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
1.3  ใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

2.1 เปิดวิดีทัศน์เนื้อหาสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพรวม
ของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 

2.2 การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2.3 ใช้กระบวนการกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มให้ค้นคว้าข้อมูลและอภิปลายหน้าห้อง 
2.4 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ บทที่ 3. 
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 

2. PowerPoint 
3. เว็บไซต์ YouTube 
4. ใบงาน 

 

การวัดและประเมินผล 
 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมในการถามตอบการบรรยาย 
2. ตรวจผลการอภิปรายกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน 
3. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท  
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บทท่ี 3 

สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลและแบบจ าลองข้อมูล 

(Database System Architecture And Data Model) 
 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบแนวความคิดในการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลว่ามีขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์และน าเสนอข้อมูล ว่ามีรูปแบบ
ขั้นตอนการท างานของฐานข้อมูลอย่างไร ในยุคปัจจุบันมีการใช้งานข้อมูลที่หลากหลายและมีการใช้
งานฐานข้อมูลเป็นจ านวนมาก ท าให้มีผู้พยายามคิดค้นและออกแบบจ าลองโครงสร้างของข้อมูล 
รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล การคิดค้นแบบจ าลองต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้สะดวกและ
สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย ซึ่งผู้คิดค้นและออกแบบจ าลองของฐานข้อมูลเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง      
ของแบบจ าลองเก่าๆ ที่ส าคัญอีกทั้งเพ่ือให้โครงสร้างข้อมูลสามารถใช้งานง่ายและมีความมั่นคง       
ซึ่งโมเดลหลักๆของข้อมูล มีวิวัฒนาการดังต่อไปนี้ 
 

 ตารางท่ี 3.1 ยุคของจ าลองของฐานข้อมูล  
 

 
 

       ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management. (2009:35)  
 

 จากตารางที่ 3.1 จะพบว่าในการจัดเก็บข้อมูลได้มีการคิดค้นแบบจ าลองต่าง ๆ ท าให้
สามารถ จัดเก็บข้อมูลหรือเรียกใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งเพ่ือให้โครงสร้างข้อมูลสามารถใช้งาน
ง่ายและมีความมั่นคง 
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ภาพที่ 3.1 วิวัฒนาการระบบฐานข้อมูล 

ที่มา : Beginning Database Design. (2006:7) 
 

 จากภาพที่ 3.1 จะพบว่าแนวโน้มของระบบฐานข้อมูลจะมีโครงสร้าง และการท างานเป็น
แบบเชิงวัตถุ และในส่วนของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ก็ได้รับความนิยม
ในปัจจุบัน 

  

 3.1 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 
           กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2521:20) กล่าวไว้ว่า สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเป็นการอธิบาย       
ถึงรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูลโดยทั่วไปในแนวระดับความคิดโดย        
ไม่ขึ้นกับโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สามารถควบคุมทุกระบบฐานข้อมูล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบฐานข้อมูลที่มีขนาดเล็ก  ซึ่งอาจจะมีโครงสร้างไม่ครบตามที่ก าหนดไว้        
ในสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลก็จัดเป็นรูปแบบ
และโครงสร้าง ที่ใช้กับระบบฐานข้อมูลโดยส่วนใหญ่ส าหรับสถาปัตยกรรมของของระบบฐานข้อมูล    
ที่นิยมใช้ได้แก่  สถาปัตยกรรม ANSI/SPARC ซึ่งก าหนดขึ้นโดย Study Group on Data base 

Management System 

 

 มณีโชต สมานไทย. (2546:19) ได้อธิบายไว้ว่าสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล 
ANSI/SPARC  ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 

  1. ระดับภายใน 

  2. ระดับแนวคิด 

  3. ระดับภายนอก 

 เพ่ือให้มีความอิสระต่อกันโดยถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหนึ่งก็จะไม่ส่งผลต่อ
ระดับอ่ืน ๆ 

 

 พนิดา พานิชกุล. (2552:8) ได้อธิบายไว้ว่า สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ก าหนดขึ้นมา
วัตถุประสงค์ เพ่ือจ าแนกมุมมองที่มีต่อข้อมูลแต่ละกลุ่มออกจากกันโดยสามารถแบ่งออกเป็นสาม
ระดับได้แก่   
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1. Internal  
2. Conceptual  
3. External 

 

 วิเชียร เปี่ยมชัยสวัสดิ์. (2547:14). ระบบฐานข้อมูลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูล หรือจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลจึงได้มีการซ่อนรายละเอียดที่
ซับซ้อนต่าง ๆ ไว้ภายใน โดยที่ผู้ใช้จะได้เห็นข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลในเชิงนามธรรมเท่านั้น และ
สามารถมองเห็นได้ในมุมมองที่แตกต่างกัน  ในปี ค.ศ. 1975 หน่วยงาน American National 

Standards Institute ได้น าเสนอสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยสามระดับดังต่อไปนี้ 
  1. ระดับภายใน (Internal level) หรือ ระดับกายภาพ (Physical level) เป็น
ข้อมูลนามธรรมระดับล่างสุดใช้อธิบายว่าข้อมูลจัดเก็บอย่างไร 

  2. ระดับแนวคิด (Conceptual level) บางทีเรียกว่า ระดับตรรกะ (Logical level) 
เป็นข้อมูลเชิงนามธรรมช่วยอธิบายว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง 
  3.ระดับภายนอก (External) หรือ ระดับวิว (View) เป็นระดับสูงสุดที่อธิบาย
เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของฐานข้อมูล และติดต่อกับผู้ใช้งาน 

 

 Peter Rob and Carlos Coronel.  ( 2009:48)  ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า  American National 

Standards Institute (ANSI) ได้ก าหนดสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล และมาตรฐานโครงสร้างของ
แบบจ าลองฐานข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความเป็นอิสระจากกัน การ
เปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งจะไม่มีผลกระทบกับอีกระดับหนึ่ง ได้แก่ซึ่งแสดงในภาพที ่3.2  

 

 
 

ภาพที่ 3.2 Data abstraction levels 

ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management. (2009:49) 
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 สรุปได้ว่า สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเป็นการอธิบายถึงรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลภายใน
ระบบฐานข้อมูล เป็นหลักการเพ่ือให้ผู้ผลิตโปรแกรมฐานข้อมูลน าไปประยุกต์ในการออกแบบ
ฐานข้อมูลของตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 

1. ระดับภายนอก (External)  
2. ระดับแนวคิด (Conceptual level) 
3. ระดับภายใน (Internal) 

 

 
 

ภาพที่ 3.3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ANSI/SPARC 

ที่มา : Database Systems (Fourth Edition). (2005:38) 
 

 3.2 สคีมา (Schema) และ อินสแตนซ์ (Instance)  
 ในเนื้อหาเกี่ยวระบบฐานข้อมูล 

1. สคีมา (Schema) หมายถึง โครงสร้างข้อมูลหรือนิยามข้อมูล 

2. อินสแตนซ์ (Instance) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บอยู่ในโครงสร้างข้อมูล 

ดังภาพที่ 3.4  
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ตัวอย่าง  สคีมาและอินสแตนซ์ 
 

สคีมา (Schema) 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 ตาราง Poduct 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 3.3 สถาปัตยกรรมในระดับภายนอก (External Level)  
  หรือเรียกอีกอย่างว่า ระดับวิว (View) เป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน ซึ่งใช้อธิบายมุมมอง
โครงสร้างของฐานข้อมูล เป็นระดับที่มีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้งานส าหรับผู้ใช้งานเข้าใจง่าย 
โดยผู้ใช้แต่ละคนเฉพาะข้อมูลที่ตนเองมีสิทธิเท่านั้น  

 

 
 

ภาพที่ 3.5 มุมมองของข้อมูล ผู้ผลิตสินค้า OTOP 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 

อินสแตนซ์ (Instance) 
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ภาพที่ 3.6 มุมมองของข้อมูลสินค้า OTOP 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

ผู้ใช้แต่ละคนเฉพาะข้อมูลที่ตนเองมีสิทธิ 
 

   
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 มุมมองการมองเห็นข้อมูลที่แตกต่างกัน 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 ภาพที่ 3.7 จะพบว่าผู้ใช้งานแต่ละคนจะเห็นข้อมูลที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ทั้ง ๆ      
ที่ข้อมูลเหล่านั้นจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลแหล่งเดียวกัน  

 

 

  

6
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 3.4 สถาปัตยกรรมในระดับความคิด (Concept Level)  
  เป็นระดับมุมมองของฐานข้อมูลที่อธิบายให้ทราบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล 
และข้อมูลเหล่านั้นสัมพันธ์กันอย่างไรจัดว่าเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างของข้อมูลในระดับแนวคิด     
ซึ่งเป็นภาพของโครงสร้างข้อมูลที่ใช้แทนโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูลที่แท้จริงที่เก็บอยู่ใน
ฐานข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการอธิบายถึงโครงสร้างของของข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูลนั้น การอธิบาย
โครงสร้างข้อมูลในระดับนี้จะต้องน าเสนอเฉพาะโครงสร้างข้อมูลทั่วไปโดยไม่น าเสนอโครงสร้าง     
ทางกายภาพ (พนิดา พานิชกุล, 2552:9) 
 เป็นระดับที่ใช้การออกแบบมุมมองของฐานข้อมูล เช่น การอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลด้วย 
ER-Diagram ซึ่งไม่ข้ึนกับฮาร์ดแวร์ (Hardware independence) และไม่ข้ึนกับซอฟต์แวร์ใด ๆ 
(Software independence)  
 

 
 

ภาพที ่3.8 ER-Diagram โครงสร้างข้อมูลการเรียนของนักศึกษา 

ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management. (2009:50) 
 

 3.5 สถาปัตยกรรมในระดับภายใน (Internal Level)  
   ระดับภายในจะมีโครงสร้างภายใน (Internal Schema) ที่อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างการ

จัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพของฐานข้อมูลว่ามีการก าหนดโครงสร้างข้อมูล เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร 
เช่น รูปแบบโครงสร้างที่ใช้จัดเก็บเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบเรียงล าดับดัชนี หรือแบบบีทรี เป็นต้น    
ที่ส าคัญโครงสร้างข้อมูลภายในระดับนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านความเร็วของการเข้าถึงข้อมูล   
ซึ่งระดับภายในยังเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ 
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  1. การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและการเรียงล าดับดัชนีข้อมูล 

  2. การจัดเก็บรายละเอียดของเรคคอร์ด 

  3. การจัดวางต าแหน่งของเรคคอร์ด 

  4. การบีบอัดข้อมูลและเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล 

 โครงสร้างข้อมูลในระดับภายใน ในมุมมองของผู้ ใช้งานฐานข้อมูลจะไม่สามารถเห็น
รายละเอียดทางกายภาพในระดับนี้ได้เลย เพราะรายละเอียดของระดับนี้จะถูกซ่อนไว้หมด นอกจาก
ผู้บริหารฐานข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างข้อมูลเหล่านี้ได้ โดยจุดประสงค์หลักของ
การจัดโครงสร้างข้อมูลในระดับนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติการกับข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
ดังนั้นระดับภายในจึงเป็นส่วนที่พิจารณาถึงความเร็วในการปฏิบัติกับข้อมูล  (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 
2551:63)  
 

ระดับภายใน (Internal) เป็นระดับที่อธิบายว่า ข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างไร 

 

 
 

ภาพที่ 3.9 สถาปัตยกรรมใน 3 ระดับ 

ที่มา : Design, Implementation, and Management. (2009:51) 
 

ซึ่งสรุปสถาปัตยกรรมใน 3 ระดับได้ดังนี้ 
ระดับภายนอก (External) ระดับท่ีอยู่นอกสุดท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน ซึ่งไม่

ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ (Hardware independence) และไม่ข้ึนกับซอฟต์แวร์ใด ๆ (Software 

independence) 
ระดับแนวคิด (Conceptual level)  ระดับที่อธิบายรูปแบบของโครงสร้างฐานข้อมูล     

ซึ่งไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ (Hardware independence) และไม่ข้ึนกับซอฟต์แวร์ใด ๆ (Software 

independence) 
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ระดับภายใน (Internal) ระดับที่อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ
ของฐานข้อมูล ซึ่งขึ้นกับซอฟต์แวร์ DBMS (Software dependence) ซึ่งแล้วแต่รูปแบบจ าลอง
ข้อมูลของแต่ละชนิด เช่น ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Data Model), ฐานข้อมูลแบบ
เครือข่าย (Network Data Model), ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นต้น 

 

ภาพรวมสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3.10 ภาพรวมสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 

ที่มา : Design, Implementation, and Management. (2009:53) 
 

 3.6 แบบจ าลองฐานข้อมูล (Data Model)  
  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2521:12) กล่าวไว้ว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันฐานข้อมูลที่ถูกคิดค้น
พัฒนาขึ้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่การ

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi7o5z3nc_bAhWCQpQKHTSWDAAQkeECCCMoAA
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น าเสนอโครงสร้างข้อมูลแต่ละรูปแบบ ให้เข้าใจง่ายนั้นต้องอาศัยแบบจ าลองฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือ
ในการน าเสนอ 

 แบบจ าลองข้อมูลเป็นแบบจ าลองที่ใช้อธิบายถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ภายในฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูลนั้นแบ่งออกเป็นหลายชนิด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
น าไปใช้งาน กล่าวคือขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือมุมมองที่ต้องการอธิบายโครงสร้างของข้อมูล เช่นหากน า
แบบจ าลองข้อมูลไปอธิบายให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ทราบว่าข้อมูลในระบบมีอะไรบ้าง ต้องใช้แบบจ าลองข้อมูล
ที่เรียกว่า Conceptual Model ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่มีรายละเอียดทางด้านเทคนิคมาก
เกินไป แต่ถ้าเกิดต้องการอธิบายวิธีการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  จะต้องใช้แบบจ าลองข้อมูลที่
เรียกว่า Physical Data Model ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิคเหมาะส าหรับผู้ใช้
ที่มีความช านาญหรือประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล 

 

3.6.1 คุณสมบัติแบบจ าลองฐานข้อมูลที่ดี  
                     มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551:58) 

1. แบบจ าลองข้อมูลที่ดีจะต้องง่ายต่อการเข้าใจ  
2. แบบจ าลองข้อมูลที่ดีต้องมีสาระส าคัญและไม่ซับซ้อน  
3. แบบจ าลองข้อมูลที่ดีต้องมีการยืดหยุ่นและง่ายต่อการปรับปรุงในอนาคต  

 

 3.7 ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Data Model)  
    ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1960 โดยบริษัทไอบีเอ็มร่วมกับ North 

American Rockwell ส าหรบัใช้ในเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ จัดการจ านวนขนาดข้อมูลขนาดใหญ่ โดย
ได้ออกจ าหน่ายในช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 เป็นฐานข้อมูลที่น าเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลในรูปแบบของ โครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) กลับหัว  

 

 
 

ภาพที่ 3.11 โครงสร้างต้นไม้กลับหัว 

                       ที่มา : http://www.freepix.com 
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 เป็นโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้เป็นล าดับชั้น ซึ่งแตกออกเป็นกิ่งก้านสาขา โดยแต่ละกิ่ง
หลักจะมีก่ิงย่อยได้หลายกิ่ง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ One to Many เพ่ือต้องการให้เป็นฐานข้อมูลที่
สามารถก าจัดความซ้ าซ้อน (Data Redundancy)  
 หรือความสัมพันธ์แบบพ่อลูก คือ พ่อ (Parent) 1 คนมีลูก (Child) ได้หลายคน แต่ลูกมีพ่อได้
คนเดียว 

 

 
 

ภาพที่ 3.12 โครงสร้างต้นไม้กลับหัว 

ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management. (2009:36) 
 

 

ตัวอย่าง ฐานข้อมูลธนาคาร เป็นการเก็บข้อมูลบัญชีลูกค้า และข้อมูลลูกค้า โดยลูกค้า แต่ละคนมีได้
หลายบัญชี   
 

                                                
 

 
 

ภาพที่ 3.13 ตัวอย่างฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น 

ที่มา : ผู้เขียน 

ลูกค้า   ชื่อ นามสกุล จังหวัด บัญชี    หมายเลขบัญชี จ านวนเงิน 
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 จากโครงสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น  
  ลูกค้า นิรันดร มีสมุดบัญชี 1 เล่ม คือ Acc1 มีเงิน 5000 บาท 

  ลูกค้า เขมิกา มีสมุดบัญชี 2 เล่ม คือ Acc2 มีเงิน 900 บาท 

                                                                 Acc3 มีเงิน 1200 บาท 

  ลูกค้า แอมมี่ มีสมุดบัญชี 2 เล่ม คือ Acc3  มีเงิน 1200 บาท 

                                                                Acc4 มีเงิน 3000 บาท 

 

3.6.2 ข้อดีของฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Data Model)  
1. เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีระบบโครงสร้างซับซ้อนน้อย 

2. ลักษณะโครงสร้างเข้าใจง่าย 

3. เหมาะส าหรับงานที่ต้องการค้นหาข้อมูลแบบเรียงล าดับต่อเนื่อง 
4. ทุก ๆ ระเบียน Parent สามารถมีระเบียนลูก ได้ 
5. โครงสร้างเหมาะต่อข้อมูลแบบ One to Many 

3.6.3 ข้อด้อยของฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Data Model) 
1. โครงสร้างไม่สนับสุนความสัมพันธ์แบบ Many to Many 

2. ระเบียนลูก ไม่สามารถมี ระเบียนพ่อหลายคนได้ เช่น นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนได้มากกว่า 1 วิชา 

3. มีความยืดหยุ่นน้อย เพราะการปรับโครงสร้างค่อนข้างยุ่งยาก 

4. มีโอกาสเกิดความซ้ าซ้อนมากที่สุด เมื่อเทียบกับระบบฐานข้อมูลแบบโครงสร้าง
อ่ืน 

5. การเข้าถึงข้อมูลจะใช้เวลานานในการค้นหา เนื่องจากจะต้องเริ่มต้นสืบค้นตั้งแต่
ต้นก าเนิดของข้อมูล 

6. การพัฒนาโปรแกรมเรียกใช้ข้อมูลยุ่งยาก 

 

 3.8 ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Data Model)  
 ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายถูกพัฒนามาจากฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น เพ่ือให้สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น โดยอนุญาตให้
เกิดความสัมพันธ์แบบ Many to Many ได้ หรือ 1 Child สามารถมี Parent ได้มากกว่า 1 Parent 
ซึ่งแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy)  
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ภาพที ่3.14 ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (ระบบจ าหน่ายสินค้า) 
ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management. (2009:38) 

 

 ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายถือว่ามีโครงสร้างที่ซับซ้อนท าให้การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลมีความ
ยุ่งยากตามไปด้วย ด้วยโครงสร้างที่มีความซับซ้อนถ้าหากมีการปรับแก้โครงสร้างข้อมูลจะต้องมีการ
ปรับแก้โปรแกรมที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย 

    
 3.9 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)  

 วิเชียร เปี่ยมชัยสวัสดิ์  (2547:37) กล่าวว่า ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 

Database) เป็นฐานข้อมูลที่ใช้โมเดลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) ซึ่งผู้คิดค้นโมเดล
เชิงสัมพันธ์นี้คือ Dr. E.F. Codd ใน ค.ศ. 1970 โดยใช้หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง เรียกว่า รีเลชัน ท าให้
เข้าใจง่ายและการประยุกต์ใช้งานร่วมกับภาษาคอมพิวเตอร์ท าได้ ง่าย จึงท าให้ระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์เป็นระบบฐานข้อมูลได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน 

  โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จะอยู่ในลักษณะของตาราง 2 มิต ิเรียกว่า รีเลชัน 
(Relation) ประกอบไปด้วย ทูเพิล (Tuple) และแอตทริบิวต์ (Attributes)  
 

             Customer 

 
ภาพที่ 3.15 โครงสร้างรีเลชัน 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

ทูเพิล 

แอตทริบิวต์ 
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ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในบทที่ 4 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 
 

 3.10 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object Oriented Database)  
 ปัจจุบันเป็นยุคโลกข้อมูลสาร การสื่อสารข้อมูลข่าวสารมีความซับซ้อนและเพ่ิมปริมาณการ
สื่อสารมากขึ้น อีกทั้งรูปแบบของข้อมูลมีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ขึ้น ตัวอย่างเช่น รูปภาพ 
(Image) หรือภาพกราฟิกส์ (Graphics)  ข้อมูลการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ต้องเก็บตัวเลขทศนิยมเป็น
จ านวนมาก ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หรือสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น จึงมีผู้คิดค้นแบบจ าลองข้อมูลขึ้นมาใหม่
โดยมองระบบการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นใหม่โดยมองว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็น วัตถุ หรือ ออบเจ็กต์     
โดยภายในวัตถุเก็บทั้งข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุรวมไว้ในวัตถุนั้นเอง โดยมีการก าหนด
โครงสร้างข้อมูลต้นแบบของวัตถุเรียกว่า คลาส และเรียกฐานข้อมูลนี้ว่า ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ 
(Object Oriented Database) และโปรแกรมที่ท าหน้าที่บริหารจัดการจัดเก็บวัตถุต่าง เรียกว่า 
ระบบจัด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง วัตถุ  Object-Oriented Database Management System 
(OODBMS) 
 

1) คลาส (Class) หมายถึง ต้นแบบ, แม่แบบ หรือพิมพ์เขียว (Blue Print) 
ส าหรับก าหนดส่วนประกอบต่าง ๆ ให้กับออบเจ็ค โดยภายในคลาสจะมีการก าหนด 2 ส่วนประกอบ
หลักๆคือ คุณลักษณะ (Attributes) และพฤติกรรม (Operations หรือ Methods)  

  

ชื่อคลาส 

Attributes 

Methods 

 

ภาพที่ 3.16 แสดงตัวอย่างแผนภาพคลาสไดอะแกรม 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 แผนภาพคลาสไดอะแกรม ประกอบด้วย  
   1. ชื่อคลาส 

   2. คุณลักษณะ (Attributes) 
   3. พฤติกรรม (Operations หรือ Methods) 
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vehicle 

- speed : int 
- color  : string  
- brand : string 
- oil : string 
+ run() 
+ stop() 
+ turnLeft() 
+ turnRight() 

 

ภาพที่ 3.17 แผนภาพคลาสไดอะแกรม vehicle 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

2)  ออบเจ็ค (Object) หรืออินสแตนซ์ (Instance) หมายถึง วัตถุท่ีสร้างข้ึนจาก
คลาส  โดยออบเจ็คจะถูกสร้างขึ้นมาได้จะต้องแม่คลาสเป็นต้นแบบก่อนเสมอ   

 

 
คลาส vehicle 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.18  สร้างออบเจ็คจากคลาส vehicle 

ที่มา : ผู้เขียน 

car1 

car2 

car3 
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 จากภาพที่ 3.18 แสดงการสร้างออบเจ็ค  car1, ออบเจ็ค car2, ออบเจ็ค car3 ซ่ึงออบเจ็ค
ทั้ง 3 ออบเจ็คสร้างมาจากคลาส vehicle 
 และคลาสต่างๆสามารถมีความสัมพันธ์ระหว่าง Class ที่ท างานร่วมกัน  เสมือนว่าเมื่อ
สร้างเป็นวัตถุ ในแต่ละวัตถุสามารถประกอบด้วยวัตถุอ่ืน ๆ ได้ ดังภาพ 3.19 
 

 
 

ภาพที่ 3.19 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ 
ที่มา : http://people.cs.pitt.edu/~chang/156/images/fig197.gif. (Retrieved: December 

, 5, 2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.20 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

วัตถุเครื่องยนต ์

วัตถแุอร์รถ วัตถุเครื่องเสยีง 

วัตถรุถยนต ์
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จากภาพที่ 3.20 จะพบว่าวัตถรุถยนต์ประกอบด้วย วัตถุเครื่องยนต์, วัตถแุอร์รถ, วัตถุเครื่อง
เสียง เข้าด้วยกัน 

 
โดยคุณสมบัติแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุดังนี้ 

1. วัตถุ (Object) คือนามธรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกนี้ เช่น เก้าอ้ี , รถยนต์, การลง 
ทะบียนเรียน เป็นต้น 

2. แอตทริบิวต์ (Attributes) อธิบายคุณสมบัติของวัตถุ เช่น วัตถุ STUDENT ประกอบด้วย
แอตทริบิวต์ รหัสนักศึกษา, ชื่อนักศึกษา, วันเกิด, สาขา, วันที่เข้าศึกษา  เป็นต้น 

3. วัตถุ ถูกสร้างมาจากคลาส โดยวัตถุที่สร้างจะเป็นอิสระต่อกัน  โดยแต่ละวัตถุจะมี 
แอตทริบิวต์ และเมธอดเป็นของมันเอง 

4. คลาสสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติได้ 
5. คลาสสามารถมีความสัมพันธ์กับคลาสอื่นๆได้ 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.21 การเปรียบเทียบระหว่าง OO, UML และ ER models 

ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management. (2009:44) 
 

จากภาพที่ 3.21 เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นถึงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งอธิบายในรูปแบบ ER model และโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล
เชิงวัตถุ จะพบว่า การจัดเก็บข้อมูลของวัตถุจะจัดเก็บท้ังข้อมูลและความสัมพันธ์กับวัตถุอ่ืน ๆ ในวัตถุ
ด้วย  
 

 

Class เป็นแม่แบบน าไปใช้
ไม่ได้ถ้าจะใช้ต้องน าไปสรา้ง
เป็นวัตถ ุ(Object) ก่อนครับ 
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 3.11 บทสรุป 
 ในยุคปัจจุบันมีการใช้งานข้อมูลที่หลากหลายและมีการใช้งานฐานข้อมูลเป็นจ านวนมาก ท า
ให้มีผู้พยายมคิดค้นและออกแบบจ าลองโครงสร้างของข้อมูล รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล การคิดค้น
แบบจ าลองต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้สะดวกและสามารถเรียกใช้งานได้ง่าย 

ยุคที่ 1  แบบจ าลองยุคแรก ๆ จะเป็นแบบไฟล์ซิสเต็ม ระบบจัดเก็บคล้ายคลึงกับการจัดเก็บ
แฟ้มเอกสารต่าง ๆ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีแฟ้มข้อมูลของตนเอง และมีการพัฒนาโปรแกรมในการ
ใช้งานเฉพาะซึ่งท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ระบบไฟล์ซิสเต็มใช้ส าหรับเครื่องไอบีเอ็ม
เมนเฟรม   

ยุคที่  2 แบบจ าลองและซึ่ งเป็นการปรับปรุงแบบจ าลองจากแบบ File system เป็น
ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Model) โดยรูปแบบความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก ท าให้มี
ความสัมพันธ์เป็นแบบ 1 to Many และฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Data Model) ได้ถูก
พัฒนาในการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นในฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น Hierarchical Model  โดยรองรับ
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มได้  โดยเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากกว่าแบบ   

ยุคที่ 3 เป็นยุคที่มีการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) เป็นแบบจ าลอง
ที่ออกแบบโครงสร้างตารางเป็น 2 มิติ คือ คอลัมน์และแถว  ซึ่งใช้หลักทางคณิตศาสตร์เข้ามาอธิบาย
โครงสร้างการท างานของแบบจ าลอง ปัจจุบันก็เป็นที่นิยมเนื่องจากเข้าใจง่ายและมีการเข้าถึงสิทธิ์ได้ที่
หลากหลาย 

ยุคที่ 4 เป็นยุคที่มีการปรับเปลี่ยนแบบจ าลองฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ไปเป็น
ฐานข้อมูลเชิงวัตถ ุ(Object-Oriented Model)  เนื่องจากพยายามสนับสนุนการเขียนโปรแกรมในยุค
ใหม่ที่เป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) โดยการจัดเก็บ
ข้อมูลจะจัดเก็บในรูปแบบของวัตถุ แทนการเก็บในรูปแบบตาราง 2 มิติ   

ยุคที ่5 เป็นยุคเป็นแนวคิดในอนาคตโดยมีการจัดเก็บในรูปแบบ XML 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลหมายถึงอะไร  
2. สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ANSI/SPARC มีโครงสร้างอย่างไรบ้าง  
3. สคีมา (Schema) และ อินสแตนซ์ (Instance) แตกต่างกันอย่างไร  

4. แบบจ าลองฐานข้อมูล (Data Model) หมายถึงอะไร  
5. คุณสมบัติแบบจ าลองฐานข้อมูลที่ดี ควรมีลักษณะเช่นใด  

6. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย ได้พัฒนาต่อจากฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น โดยแก้ปัญหาฐานข้อมูล
แบบล าดับชั้นอย่างไร   

7. ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างไร  

8. คลาสและออบเจ็คต่างกันอย่างไร  

 



60  |  บทที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2521). ระบบฐานข้อมูล (Database Systems). กรุงเทพฯ:เคทีพีคอม 
           แอนด์คอนซัลท์. 
มณีโชต สมานไทย. (2546). คู่มือการออกแบบฐานข้อมูลและภาษา SQL ฉบับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพฯ: 

Inforpres Developer Book. 
พนิดา พานิชกุล. (2552). การออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ:เคทีพีคอม 
           แอนด์คอนซัลท์. 
วิเชียร เปี่ยมชัยสวัสดิ.์ (2547). ระบบฐานข้อมูล (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ส.ส.ท. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2551). ระบบฐานข้อมูล (Database Systems). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
Peter Rob and Carlos Coronel. (2009). Database Systems: Design, Implementation,  

          and Management. Massachusetts: Course Technology. 
Gavin Powell. (2006). Beginning Database Design. Indiana: Wiley Publishing. 
THOMAS M. CONNOLLY. (2005). Database Systems (Fourth Edition). Essex: Pearson  
          Education Limited. 
 



บทที่ 4 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ | 61   
 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ ์
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

4.1  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง 
4.2  โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
4.3  รีเลชัน (Relation) 

4.3.1 คุณสมบัติของรีเลชัน 

4.4  เอนทิตี (Entity) 
4.5  รีเลชันชีพ (Relationship) 
4.6  แอตทรีบิวต์ (Attribute) 

4.6.1  คุณสมบัติของรีเลชัน 

4.7  โดเมน (Domain) 
4.8  ทูเพิล (Tuple) 
4.9  ดีกรี (Degree) และคาร์ดินาลิตี (Cardinality) 
4.10  คีย์ (Key) 
4.11  อินทิกรีตี (Integrity)  

          บทสรุป 
          ค าถามท้ายบท 
          เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. อธิบายความหมายของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ 
2. อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ 
3. อธิบายความหมายรีเลชั่นและคุณสมบัติของรีเลชั่นได้ 
4. สามารถวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลใดควรเป็น เอนทิตี้, รีเลชั่นชีพ หรือแอตทรีบิวต์  
5. อธิบายโดเมน และทูเพิลได้ 
6. สามารถระบดุีกรี และคาร์ดินาลิตีได้ 
7. อธิบายความหมายของคีย์ (Key) และวิเคราะห์ได้ว่าส่วนใดคือคีย์ 
8. อธิบายกฏอินทิกรีตีได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. วิธีสอน 
1.1 น าเข้าสู่บทเรียนโดยวีดิทัศน์ 
1.2  ใช้วิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
1.3  ใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 เปิดวิดีทัศน์เนื้อหาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พร้อมทั้งตั้งโจทย์ประเด็นค าถามก่อน

เรียน 
2.2 การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2.3 ใช้กระบวนการกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มให้ค้นคว้าข้อมูลและอภิปลายหน้าห้อง 
2.4 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

บทที่ 4 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
2. PowerPoint 
3. เว็บไซต์ YouTube 
4. ใบงาน 

 

การวัดและประเมินผล 
 
 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมในการถามตอบการบรรยาย 
2. ตรวจผลการอภิปรายกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน 
3. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท  

 



 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ                                                    นิรันดร ผานิจ 

บทท่ี 4 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ ์

 (Relational Database) 
 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผู้คิดค้นโมเดลเชิงสัมพันธ์นี้ คือ Dr. E.F. Codd ใน ค.ศ. 1970 โดยใช้
หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ในบทนี้ได้กล่าวถึงความหมายของฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ความหมายของรีเลชัน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คีย ์รวมทั้งกฎอินทิกรีตี เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงองค์ประกอบของฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือให้ได้โครงสร้างข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพได้  

 
 

 4.1 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational Database) 
      วิเชียร เปี่ยมชัยสวัสดิ์ (2547:37) กล่าวว่า ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational 

Database) เป็นฐานข้อมูลที่ใช้โมเดลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) ซึ่งผู้คิดค้นโมเดล
เชิงสัมพันธ์นี้คือ Dr. E.F. Codd ใน ค.ศ. 1970 โดยใช้หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง เรียกว่า รีเลชั่น ท าให้
เข้าใจง่ายและการประยุกต์ใช้งานร่วมกับภาษาคอมพิวเตอร์ท าได้ง่าย จึงท าให้ระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์เป็นระบบฐานข้อมูลได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน 

 
 

 
ภาพที่ 4.1 Dr. Edgar E Codd. (1990). 

ที่มา : The RELATIONAL MODEL for DATABASE MANAGEMENT: VERSION 2 (1990:1). 
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 4.2 โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
  โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะอยู่ในลักษณะของตาราง 2 มิติ เรียกว่า รีเลชัน 
(Relation) ประกอบไปด้วย ทูเพิล (Tuple) และแอตทริบิวต์ (Attributes) Customer 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4.2 รีเลชัน (Relation) 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 4.3 รีเลชัน (Relation) 
  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2521:48) กล่าวว่า รีเลชันมักถูกเรียกว่าตาราง เนื่องจากรีเลชันเป็น

หน่วยที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตารางขนาด 2 มิติที่ประกอบไปด้วยแถวและสดมภ์ 
 

วิเชียร เปี่ยมชัยสวัสดิ.์ (2547:42) นิยามของรีเลชันรีเลชันคือคาร์ทีเซียนโปรดักของโดเมน 
ก าหนดให้เซต  D1, D2, D3 ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นโดเมนที่ต่างกัน  R คือรีเลชันของเซตทั้งเซต     
รีเลชันจะประกอบไปด้วยชุดของทูเพิล โดยที่แต่ละทูเพิลจะมีองค์ประกอบแรกจาก D1 องค์ประกอบ
ที่สองจาก D2 ตามล าดับ เซตของ D1 จะเรียกว่าโดเมนของ R 

 

 รีเลชัน (Relation) หมายถึง ตารางลักษณะสองมิติที่ประกอบด้วยแอททริบิวต์ (Attributes) 
และทูเพิล (Tuple) 

  
4.3.1 คุณสมบัติของรีเลชั่น 

  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2551:100) กล่าวว่า รีเลชัน ประกอบด้วยแถว เรียกว่าทูเพิล 
(Tuple)  และแอตทริบิวต์ (Attributes) โดยรีเลชันมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้   

1. ไม่มีทูเพิลคู่ใด ๆ เลยที่ซ้ ากัน  
2. ล าดับที่ของทูเพิลไม่มีความส าคัญ 

3. ล าดับที่ของแอตทริบิวต์ไม่มีความส าคัญ 

4. ค่าของแอตทริบิวต์ จะเป็นค่าเดี่ยว (Atomic) 
5. ค่าของข้อมูลในแต่ละแอตทริบิวต์ จะบรรจุค่าของข้อมูลประเภทเดียวกัน 
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4.3.2 ประเภทของรีเลชัน 
1. รีเลชันหลัก (Base Relation) เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจริงเพื่อน า

ข้อมูลไปใช้   
2. วิว (View) เป็นตารางเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลในรีเลชันหลัก      

ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนรีเลชันหลัก  ช่วยในการรักษาความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล  

 

 4.4 แอตทริบิวต์ (Attribute) 
  แอตทริบิวต์ (Attribute) หมายถึง คุณสมบัติของรีเลชัน เช่น รีเลชัน Customer 
ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ CustomerID, CusName, CusAddress, CusProvince, CusZipcode, 

CusMobile   
 คุณสมบัติของค่าแอตทริบิวต์  

1. เป็นค่าที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปอีก และอยู่ในโดเมน (Domain) เดียวกัน 

2. ชื่อของแอตทริบิวต์ของแต่ละแอตทริบิวต์ห้ามซ้ ากัน 

3. ล าดับของแอตทริบิวต์ไม่มีความส าคัญ 
 

 4.5 โดเมน (Domain) 
  โดเมน (Domain) หมายถึง ขอบเขตของข้อมูลที่เป็นไปได้ของแต่ละแอททริบิวต์    
  ตัวอย่าง 

โดเมนของแอททริบิวต์เพศ ประกอบด้วย หญิง กับ ชาย 

โดเมนของแอททริบิวต์เกรดเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 0-4 
 
  

 4.6 ทูเพิล (Tuple) 
  ทูเพิล (Tuple) หมายถึง ข้อมูลในแต่ละแถวของรีเลชัน 

 

 4.7 เอนทิตี (Entity) 
   เอนทิตี (Entity) หมายถึงสิ่งที่ต้องการเก็บข้อมูลอาจ คน สถานที่ สิ่งของ หรือการกระท า  
  ก็ได้ 
 

 4.8 รีเลชันชิพ (Relationship) 
  ในโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รีเลชันแต่ละรีเลชันสามารถเชื่อมโยงกันได้ซ่ึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชันได้เรียกว่า รีเลชันชิพ (Relationship) 
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ภาพที่ 4.3 แสดงรีเลชันชิพ (Relationship) 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 ภาพที่ 4.3 แสดงรีเลชันชิพระหว่างรีเลชัน Category และรีเลชัน Product  จะเห็นว่ารีเลชัน 

Product ที่มี ProductID เท่ากับ 5  มี CategoryID เท่ากับ 1 ซ่ึงมีรีเลชันชิพเชื่อมโยงกับรีเลชัน 
Category ซึ่ง 1 หมายถึง อาหาร    

 

4.8.1  ประเภทของรีเลชั่นชิพ 
 แบ่งออกได้ 3 รูปแบบดังนี้ 
1. แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One)  ตัวอย่างเช่น  คนและใบขับข่ี  
2. แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One to Many)  ตัวอย่างเช่น  สินค้าและหมวดหมู่สินค้า 

3. แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (Many to Many)  ตัวอย่างเช่น  ใบสั่งซื้อและสินค้า   
 

 4.9 ดีกรี (Degree) และคาร์ดินาลิตี (Cardinality) 
 Peter Rob and Carlos Coronel (2009:111) กล่าวว่า ดีกร ี(degree) หมายถึง จ านวน
ของแอททริบิวต์ในรีเลชันนั้น และคาร์ดินัลลิตี (Cardinality) หมายถึง จ านวนของทูเพิล 
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ภาพที่ 4.4 แสดงดีกร ีและ คาร์ดินัลลิตี 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 4.10 คีย์ (Key) 
   Peter Rob and Carlos Coronel (2009:111) กล่าวว่า กุญแจ 
หรือ คีย์ (Key) คือ แอททริบิวท์ที่สามารถใช้บ่งบอกความแตกต่างของข้อมูลใน
แต่ละทูเพิลได้ อาจประกอบด้วยแอททริบิวท์เดียวหรือมากกว่า 1 แอททริบิวท์
ร่วมกันก็ได้ ซ่ึงแอททริบิวท์เหล่านั้น เรียกว่า คีย์แอททริบิวท์ 
 

  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2551:100)  กล่าวว่า  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ของตารางสองมิติที่ประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ด้วยด้วยคุณสมบัติของรีเลชั่นที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้นคือข้อมูลในแต่ละถ้าทัปเพิลต้องมีความแตกต่างกันไม่สามารถมีทัปเพิลที่ซ้ ากันได้ ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดแอททริบิวท์หรือกลุ่มของแอททริบิวท์ที่เรียกว่า คีย์ เพ่ือให้แต่ละทัปเปิ้ลมี
ความแตกต่างกันสามารถระบุความเป็นเอกลักษณ์ ในแต่ละทัปเปิ้ลได้ 
 

 

        4.10.1 ประเภทของคีย ์
1. คีย์อย่างง่าย (Simple key) คียท์ี่ประกอบด้วยแอททริบิวต์เดียว 

ตัวอย่างเช่น รีเลชัน Province มี ProvinceID เป็น Simple key 
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           รีเลชัน Province 
 

ProvinceID ProvinceName 
1 หนองคาย 
2 เพชรบุรณ์ 
3 อุดรธานี 
4 อุดรธานี 
5 สกลนคร 
6 มุกดาหาร 

 
 

2. คีย์ประกอบ (Combine key หรือ Composite key) คีย์ที่ประกอบด้วยมากกว่า 
1 แอททริบิวต์ 
 

รีเลชัน Orderdetails 
ProductID OrderID Total 

1 1 2 
3 2 2 
3 3 3 
4 3 3 
6 1 1 
6 5 2 
7 1 2 
7 5 2 
8 5 1 
9 2 3 
9 3 2 
13 2 1 

 
 

 จากรีเลชัน Orderdetails แสดงข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าประกอบด้วย แอททริบิวต์ 
ProductID ส าหรับเก็บรหัสสินค้า  แอททริบิวต์ OrderID ส าหรับเก็บรหัสใบสั่งซื้อและ แอททริ
บิวต์Total ส าหรับเก็บจ านวนที่ซื้อ จะพบว่าต้องก าหนดคีย์ 2 แอททริบิวต์ เพ่ือให้สามารถระบุได้ว่า
ใบสั่งซื้อแต่ละใบสั่งซื้อสินค้าใดบ้าง และสั่งซื้อจ านวนเท่าใด 
 



บทที่ 4 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ |  69   

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

รีเลชัน Suplirer เก็บข้อมูลผู้ผลิตสินค้า 

sID sName pName pCitizenID ProvinceID 

1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ นายสมาน รักถิ่นไทย 1234567891234 1 

2 กลุ่มแปรรูปมะขามหวานน้ ากอ้ นายนิติกร ตน้ตาล 1234876556789 2 

3 ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านไผ่สทีอง นางนวพร ดวงประทุม 9876541234789 3 

4 กลุ่มผ้าซ่ินตีนจกรัตนา นางรัตนาภรณ ์ข้าวหอม 7418529631472 4 

5 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองสอ่งดาว นางสาวบัณฑิตา ปทมุวาปี 5678963214587 5 

 

 

                     รีเลชัน Province เก็บข้อมูลจังหวัด 

ProvinceID Province 

1 หนองคาย 

2 เพชรบุรณ ์

3 อุดรธาน ี

4 อุดรธาน ี

5 สกลนคร 
6 มุกดาหาร 

 

ภาพที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชัน Suplirer กับรีเลชนั Province 

ที่มา : ผู้เขียน 

 
3. ซุปเปอร์คีย์ (Super key)  

   แอททริบิวต์หรือกลุ่มของแอทริบิวต์ที่สามารถบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ทูเพิลในรีเลชันได้   

 
  คีย์อย่างง่าย หรือ คีย์ประกอบที่สามารถบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละทู
เพิลในรีเลชันได้ เช่น  

รีเลชัน Suplirer มีซุปเปอร์คีย์คือ  
1.  sID  
2.  pCitizenID  
3.  sID+sName  
4. sID+sName +pName 
5. pCitizenID+ProvinceID   เป็นต้น 

 
4. คีย์คู่แข่ง (Candidate Key) ซุปเปอร์คีย์ที่เล็กที่สุดที่สามารถบ่งบอกความเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละทูเพิลในรีเลชันได้ เช่น 
รีเรชัน Suplirer มีคีย์คู่แข่งคือ  

            sID และ 
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    pCitizenID 
 

5. คีย์หลัก (PK: Primary Key) คีย์คู่แข่งที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของแต่ละรีเลชัน 
เพ่ือก าหนดความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแต่ละทูเพิล  

คุณสมบัติของคีย์หลัก 

1. ค่าข้อมูลห้ามซ้ า 
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง (Not Null) 

รีเรชัน Suplirer เลือก  sID เป็นคีย์หลัก 
 

6. คีย์รอง (Alternate Key หรือ Secondary Key) คีย์คู่แข่งที่ไม่ถูกเลือกให้เป็นคีย์
หลัก 

รีเรชัน Suplirer  มี pCitizenID เป็นคีย์รอง 
 

7. คีย์นอก (Foreign Key) แอททริบิวต์หรือกลุ่มของแอทริบิวต์ทีใ่ช้ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างรีเลชันเข้าด้วยกัน (Nonkey แอททริบิวต์ในรีเลชันหนึ่งที่เป็นคีย์หลัก
ในอีกรีเลชันหนึ่ง) 

คุณสมบัติของคีย์นอก 

1. สามารถมคี่าข้อมูลซ้ าได้ 
2. สามารถเป็นค่าว่าง (Null) ได้ 
3. จะต้องเป็นค่าข้อมูลที่มีอยู่ในอีกรีเลชันที่เชื่อมโยงอยู่ 

 รีเรชัน Suplirer   ProvinceID เป็นคีย์รอง 
 

 

 4.11 กฎอินทิกรีตี (Integrity Rule) 
   กฎที่ใช้ส าหรับรักษาความถูกต้องของข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 กฎคือ  

1. กฎความบูรณภาพหรือคงสภาพของเอนทิตี้ (Entity Integrity Rule) 
 ใช้ก าหนดเพ่ือให้ข้อมูลของเอนทิตี มีความถูกต้อง  

1. คีย์หลักไม่สามารถมีค่าเป็นค่าว่างได้ (Null Value)  
2. คีย์หลักต้องมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ (identity) คือห้ามซ้ า 

2. กฎความบูรณภาพหรือคงสภาพของการอ้างอิง (Referential Integrity Rule) 
ใช้รักษาความถูกต้องของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันของเอนทิตี เพ่ือป้องกันการป้อน
ข้อมูลที่ผิดพลาด  

1. ค่าของคีย์นอกสามารถเป็นค่าว่างได้ 
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2. ค่าของคีย์นอกจะต้องมีค่าที่ตรงกับค่าที่มีอยู่ในคีย์หลักของอีกรีเลชันที่เชื่อมโยง
อยู่ 

 

 4.12 แบบฝกึปฏิบตัิการในช้ันเรียน 
    ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่
ตนเองสนใจ โดยให้ระบุคีย์ต่าง ๆ และใส่ข้อมูลสมมุติด้วย แล้วให้น าเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ      
15 นาที 
 

 4.13 บทสรุป 
    ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นฐานข้อมูลที่ใช้โมเดลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database Model) ซึ่งผู้คิดค้นโมเดลเชิงสัมพันธ์นี้คือ Dr. E.F. Codd ใน ค.ศ. 1970
โดยใช้หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จะอยู่ในลักษณะของตาราง 
2 มิติ เรียกว่า รีเลชัน (Relation) ประกอบไปด้วย ทูเพิล (Tuple) ข้อมูลในแต่ละแถวของรีเลชัน  
และแอตทริบิวต์  (Attributes) คุณสมบัติของรีเลชัน โดยค่าข้อมูลจะต้องเป็นโดเมนเดียวกันในแต่ละ
แอททริบิวต์ รีเลชันแต่ละรีเลชันสามารถเชื่อมโยงกันได้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชันได้เรียกว่า รีเล
ชันชิพ (Relationship) มีดีกรี (degree) หมายถึง จ านวนของแอททริบิวต์ในรีเลชันนั้น ๆ และคาร์
ดินัลลิตี (Cardinality) หมายถึง จ านวนของทัปเปิ้ล 

 คีย์ (Key) คือ แอททริบิวท์ที่สามารถใช้บ่งบอกความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละทูเพิลได้ อาจ
ประกอบด้วยแอททริบิวท์เดียวหรือมากกว่า 1 แอททริบิวท์ร่วมกันก็ได้ ซึ่งแอททริบิวท์เหล่านั้น
เรียกว่า คีย์แอททริบิวท์  
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายโครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
2. ประเภทของรีเลชันได้แก่อะไรบ้าง  
3. คุณสมบัติของรีเลชั่นมีอะไรบ้าง 
4. ซุปเปอร์คีย์ (Super key) หมายถึงอะไร 

5. ให้อธิบายความหมายและคุณสมบัติของคีย์หลัก   

6. ให้อธิบายความหมายและคีย์นอก (Foreign Key)    
7. รีเลชันประกอบด้วยคีย์ประเภทต่าง ๆ อะไรบ้าง โดยให้นักศึกษายกตัวอย่างโครงสร้าง

ของรีเลชันประกอบ 

8. ความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชันมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง   
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เอกสารอ้างอิง 
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กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลเพ่ืองำนธุรกิจ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

แบบจ าลองอีอาร ์
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

5.1. ความหมายของแบบจ าลองอีอาร์ 
5.2. ส่วนประกอบของแบบจ าลองอีอาร์ 
5.3. เอนทิตี (Entity)  

5.3.1 Strong Entity 

5.3.2 Weak Entity 

5.3.3 Associative Entity 

5.4 แอตทริบิวต์ (Attribute) 
5.4.1 Simple Attribute 

5.4.2 Composite Attribute 

5.4.3 Multivalued Attribute 

5.4.4 Derived Attribute 

5.4.5 Key Attribute 

5.5 รีเลชั่นชีพ (Relationship) 
5.5.1 One-to- One 

5.5.2 One-to- Many 

5.5.3 Many-to- One 

5.5.4 Many-to- Many 

5.6 คอนเนคทิวิตี (Connectivity) 
5.7 คาร์ดินัลลิตี (Cardinality) 
5.8 สัญลักษณ์แบบจ าลองอีอาร์ที่นิยม 

5.9 พจนานุกรมข้อมูล 

5.10 ความหมายและประโยชน์ของพจนานุกรมข้อมูล 

5.11 ฝึกปฏิบัติการออกแบบอีอาร์ซื้อขายสินค้า 

5.12 ฝึกปฏิบัติการออกแบบพจนานุกรมข้อมูล 

บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง  
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของแบบจ าลองอีอาร์ได้ 
2. อธิบายความหมายเอนทิตีแต่ละชนิดได้ 
3. อธิบายความหมายแอตทริบิวต์แต่ละชนิดได้ 
4. อธิบายความหมายและวิเคระห์รีเลชั่นชีพแต่ละแบบได้ 
5. อธิบายความหมายและระบุคอนเนคทิวิตีและคาร์ดินัลลิตีได้ 
6. อธิบายความหมายพจนานุกรมข้อมูลได้ 
7. สามารถปฏิบัติการออกแบบอีอาร์ซื้อขายสินค้าได้ 
8. สามารถปฏิบัติการออกแบบพจนานุกรมข้อมูลได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. วิธีสอน 

1.1 น าเข้าสู่บทเรียนโดยวีดิทัศน์ 
1.2 ใช้วิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
1.3 ใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
1.4 ฝึกปฏิบัติการออกแบบอีอาร์ซื้อขายสินค้า 
1.5 ฝึกปฏิบัติการออกแบบพจนานุกรมข้อมูล 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 เปิดวิดีทัศน์เนื้อหาแบบจ าลองอีอาร์ พร้อมทั้งตั้งโจทย์ประเด็นค าถามก่อนเรียน 
2.2 การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2.3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบอีอาร์ซื้อขายสินค้า 
2.4 ฝึกปฏิบัติการออกแบบพจนานุกรมข้อมูล 

2.5 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเป็นการบ้าน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 
บทที่ 5 ระบบจัดการฐานข้อมูลมายดอสคิวแอล 

2. โปรแกรม PowerPoint 
3. โปรแกรม Visio 
4. กระดานไวท์บอร์ด 
5. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมในการถามตอบการบรรยาย 
2. ตรวจผลการปฏิบัติการออกแบบแผนภาพอีอาร์ซื้อขายสินค้า 
3. ตรวจผลการปฏิบัติการออกแบบพจนานุกรมข้อมูล 
4. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท  
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บทท่ี 5 

แบบจ ำลองอีอำร ์
(ER-Model) 

 
 จากเนื้อหาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ท าให้เราทราบโครงสร้างของข้อมูลเป็นตาราง 2 มิติ แต่หาก
จะแสดงลักษณะข้อมูลดังกล่าวจะท าให้มองเห็นภาพยาก จึงมีผู้ออกแบบแผนภาพที่ใช้ในการอธิบาย
โครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เรียกว่าแบบจ าลองอีอาร์ ซึ่งในบนที่จะกล่าวถึงความหมาย
แบบจ าลองอีอาร์ ส่วนประกอบของแบบจ าลองอีอาร์ หลักการในการออกแบบแบบจ าลองอีอาร์ และ
สัญลักษณ์แบบจ าลองอีอาร์ที่นิยม รวมถึงให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มในการฝึกปฏิบัติการออกแบบจ าลองอี
อาร์แสดงโครงสร้างข้อมูลทางธุรกิจ แล้วน าเสนอผลการวิเคราห์ออกแบบหน้าชั้นเรียน 

 

  5.1 ควำมหมำยของแผนภำพอีอำร์ 
     วิเชียร เปี่ยมชัยสวัสดิ์ (2547:62) กล่าวว่า แบบจ าลองอีอาร์ (Entity relationship model 

:ER) แบบจ าลองอีอาร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเพ่ืออธิบายข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของเอน
ติตี้และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี อีกทั้งยังเป็นที่นิยมในการอย่างแพร่หลายในการออกแบบ
ฐานข้อมูล เนื่องจากสามารถใช้หลักการในการแปลงความต้องการให้ผู้ใช้อยู่ในรูปแบบของแผนผัง
พร้อมทั้งรายละเอียดที่จ าเป็นต่อการสร้างฐานข้อมูล 

 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2551 : 56) ได้กล่าวว่า แบบจ าลองอีอาร์จะเป็นแบบจ าลองเชิงแนวคิด 
(Conceptual Data Model) ที่ใช้แสดงลักษณะโดยรวมของข้อมูลในระบบโดยจะน าเสนอในรูปแบบ
ของแผนภาพหรือไดอะแกรมที่มักเรียกกันว่า แผนภาพอีอาร์ หรืออีอาร์ไดอะแกรม วัตถุประสงค์ของ
แบบจ าลองก็คือต้องการน าเสนอให้เกิดความเข้าใจแบบและผู้ใช้งานโดยผู้ออกแบบฐานข้อมูลซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบซึ่งจะเป็นผู้สร้างแบบจ าลองชื่ออะไรขึ้นมาใช้สื่อสารกับผู้ใช้เพื่อให้เกิด 

           
ภำพที่ 5.1  ตัวอย่างแผนภาพอีอาร์แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลสินค้า OTOP 

ที่มา : ผู้เขียน 
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 สรุปแผนภาพอีอาร์ คือ แบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล เป็นแบบจ าลองข้อมูลที่
ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ใช้ในการอธิบายโครงสร้างของข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 

 5.2 ส่วนประกอบของแบบจ ำลองอีอำร์ 
     ส่วนประกอบของแบบจ าลองอีอาร์ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 5.2.1 เอนทิตี (Entity) เป็นวัตถุ สิ่งของ ที่เราสนใจในการจัดเก็บข้อมูลใน   
        ระบบงานนั้น ๆ สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีชื่อเอนทิตีก ากับใน     
        สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 
 

 
 
 

         ภำพที่ 5.2 ตัวอย่างเอนทิตี (Entity) 
ที่มา : ผู้เขียน 

 5.2.2 แอททริบิว (Attribute) เป็นคุณสมบัติของเอนทิตี สัญลักษณ์รูปวงรี และมีชื่อแอททริ 
        บิว ก ากับในวงรี 

 
 
 
 
               ภำพที่ 5.3 ตัวอย่างแอททริบิว (Attribute) 

                 ที่มา : ผู้เขียน 

 
 5.2.3 ควำมสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม 
        ขนมเปียกปูน และมีชื่อของความสัมพันธ์เป็นค ากริยา เช่น ท างาน, ให้บริการ, มี, สงักัด 
 
 

 

 

 

 

 

                  ภำพที่ 5.4 ตัวอย่างความสัมพันธ์ (Relationship) 
                   ที่มา : ผู้เขียน 

นักศึกษา สินค้า รายการสั่งซื้อ 

รหัสนักศึกษา ชื่อสินค้า อาย ุ

ให้บริการ 

สังกัด 
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 5.3 เอนทิตี (Entity)  
 เอนทิตี หมายถึง สิ่งที่เราสนใจในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งรูปธรรม เช่น คน, รถ, 
สถานที่, วัตถุ, สัตว์, และนามธรรม เหตุการณ์และแนวความคิด เช่น ลงทะเบียน, การขาย, การยืม, 
การประกวด, สมัครสอบ เป็นต้น 

 
   แบบฝึกหัดในชั้นเรียนให้นักศึกษายกตัวอย่างเอนทิตีที่เป็น  
  1.  บุคคล 
  2.  สถานที่ 
  3.  วัตถ ุ
  4.  เหตุการณ์ 
 
         5.3.1 เอนทิตีปกติ (Strong Entity  หรือ Regular Entity)  
  เป็นเอนทิตีที่มีคุณสมบัติชี้เฉพาะไม่ขึ้นกับเอนทิตีอ่ืน เช่น เอนทิตีสินค้า, เอนทิตีผู้ผลิต
สินค้า, เอนทิตีลูกค้า เป็นต้น สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีชื่อเอนทิตีก ากับในสี่เหลี่ยมผืนผ้า   

 
 

 

ภำพที่ 5.5 สัญลักษณ์เอนทิตีปกติ 
       ที่มา : ผู้เขียน 

 

          5.3.2 เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entity) 
           เอนทิตีอ่อนแอเป็นเอนทิตีทีไ่ม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามล าพัง ต้องอาศัยเอนทิตีอ่ืน เช่น 
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน และมีชื่อเอนทิตกี ากับในสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าว 

    

 

 

 

ภำพที่ 5.6 สัญลักษณ์เอนทิตีอ่อนแอ 

       ที่มา : ผู้เขียน 
  เอนทิตีช าระค่างวดเป็นเอนทิตีอ่อนแอเพราะต้องอาศัยข้อมูลจากเอนติตียืมเงิน ถ้าไม่มี
เอนติตียืมเงินก็จะไม่สามารถระบุช าระค่างวดได้ 

นักศึกษา สินค้า 

ช าระค่างวด ช าระค่างวด ช าระค่างวด Order 
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  เอนทิตี Order เป็นเอนทิตีอ่อนแอเพราะต้องอาศัยข้อมูลจากเอนติตีลูกค้า และข้อมูล
จากเอนติตีสินค้า ถ้าไม่มีเอนติตีเอนติตีลูกค้าและเอนติตีสินค้าจะไม่สามารถระบบรายละเอียดใน
เอนทิตี Order ได้ 
 

        5.3.3 Associative Entity 

                Associative Entity เป็นเอนทิตีทีท่ าหน้าที่แปลงความสัมพันธ์จาก Many to Many ไป
เป็น One to Many เช่นความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตีนักศึกษากับเอนติตีรายวิชา 

 

             สัญลักษณเ์อนทิตี Associative 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5.7 สัญลักษณ์เอนทิตี Associative 

ที่มา :ผู้เขียน 

 

 5.4 แอตทริบิวต์ (Attribute) 
      แอตทริบิวต์ หมายถึง คุณสมบัติของเอนทิตีที่เราสนใจ สัญลักษณ์แอตทริบิวต์เป็นรูปวงรี 
และมีชื่อแอตทริบิวต์ก ากับภายใน   
 

          5.4.1 แอตทริบิวต์อย่ำงง่ำย (Simple Attribute) 
       แอททริบิวต์ที่ไม่สามารถแยกข้อมูลออกเป็นข้อมูลย่อย ๆ ได้อีก ตัวอย่างเช่น รหัส
นักศึกษา, ชื่อสถานที่, เพศ, ราคา 
 

 

 ลงทะเบียน 

นักศึกษา รายวิชา  ลงทะเบยีน 

นักศึกษา รายวิชา  

M N 
ลงทะเบยีน 

1 M M 1 
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ภำพที่ 5.8 ตัวอย่างแอททริบิวต์ที่อย่างง่าย 

ที่มา :ผู้เขียน 

5.4.2 คอมโพสติแอททริบิวต์ (Composite Attribute) 
       แอททริบิวต์ที่สามารถแบ่งแยกออกเป็นแอททริบิวต์ย่อย ๆ ได้อีก ตัวอย่างเช่น ที่อยู่, 
ทะเบียนรถ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5.9 ตัวอย่างแอททริบิวต์ที่สามารถแบ่งแยกได้ 
ที่มา :ผู้เขียน 

 

5.4.3 มัลติแวลูแอททริบวิต์ (Multivalued Attribute) 
       แอททริบิวต์ที่สามารถมีค่าได้หลายค่า เช่น  
  1. แอททริบิวต์วุฒิการศึกษา ที่สามารถใส่ได้หลายค่า ทั้ง ปริญญาตรี, ปริญญาโท, 

ปริญญาเอก 

 

 

 

เลขที่ 

ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด 

ที่อยู่ 

เลขทะเบียน จังหวัด 

รหัสนักศึกษา ชื่อน้ าตก ราคา 

ทะเบียน
รถ 

Composite Attribute 



82  | บทที่ 5 แบบจ ำลองอีอำร์ 

กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลเพ่ืองำนธุรกิจ 

 

 

       ภำพที่ 5.10 ตัวอย่างแอททริบิวต์ที่สามารถมีค่าได้หลายค่า 

   ที่มา :ผู้เขียน 

 

  2. แอททริบิวต์เบอร์โทรศัพท์ ที่แต่ละคนสามารถมีได้หลายค่า 

 

 

 

 

ภำพที่ 5.11 ตัวอย่างแอททริบิวต์ที่สามารถมีค่าได้หลายค่า 

ที่มา :ผู้เขียน 

 

    5.4.4 ดีไลน์แอททริบวิต์ (Derived Attribute) 
    แอททริบิวต์ที่เกิดจากการค านวณ เช่น  
    1. แอททริบิวต์อายุ เกิดจากการค านวณจากวันเกิด  

 

 

 
 

   2. แอททริบิวต์ราคาสินค้ารวม vat เกิดจากการค านวณ ราคา*อัตรา vat 

 

 

 

 

              ภำพที่ 5.12 ตัวอย่างแอททริบิวต์ที่เกิดจากการค านวณ 

                                      ที่มา :ผู้เขียน 

 

5.4.5 คียแ์อตทริบิวต์ (Key Attribute) 
 แอตทริบิวต์คีย์หลัก ที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละทูเพิล ชื่อของแอตทริบิวต์  
 ให้ขีดเส้นใต้ 

 

 

  วุฒิการศึกษา 

  เบอร์โทรศัพท์ 

อายุ 

ราคาสินค้ารวม vat 
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                   ภำพที่ 5.13 ตัวอย่างแอตทริบิวต์คีย์หลัก 

                                   ที่มา :ผู้เขียน 

 

 5.5 รีเลชันชีพ (Relationship)  
 รีเลชันชีพ หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอนติตี
สามารถเชื่อมโยงกันได้ ในแผนภาพอีอาร์เพ่ือให้สามารถแสดงการเชื่อมโยงดังกล่าว โดยมี
รีเลชันชีพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี การตั้งชื่อของรีเลชันชีพทั่วไปจะใช้ค ากิริยา 
เช่น สอน, ลงทะเบียน, สั่งซื้อ, ยืม, คืน เป็นต้น 

 

 

 ตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภำพที่ 5.14 ตัวอย่างรีเลชั่นชีพ 

ที่มา :ผู้เขียน 
 

 โดยมีประเภทของความสัมพันธ์ 3 ประเภทคือ หนึ่งต่อหนึ่ง (1:1), หนึ่งต่อกลุ่ม  (1:M) และ
กลุ่มต่อกลุ่ม  (M:N)  เรียกว่า คอนเนคทิวิตี (Connectivity) 
 และจ านวนของเอนทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์กับเอนทิตีหนึ่ง เช่น พนักงานหนึ่งคนลาได้ไม่เกิน 10 
ครั้ง และการลาแต่ละช่วงห้ามเกิน 5 คน เรียกว่า คาร์ดินัลลิตี (Cardinality) 

 

รหัสนักศึกษา 

รหัสสินค้า 

สินค้า ผู้ผลติ 
 
ผลิต 

พนักงาน แผนก 
 
สังกัด 

นักเรียน วิชา 
 

ลงทะเบียน 

M 1 

M 1 

M N 
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คอนเนคทิวิตี 
 

 

 

 

         คาร์ดินัลลิตี 
 

ภำพที่ 5.15 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีลูกค้า และเอนทิตีใบเสร็จ 

ที่มา :ผู้เขียน 

 

5.5.1 ควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งตอ่หนึ่ง (One-to-One) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตีแบบวันทูวัน หรือ หนึ่งต่อหนึ่ง เช่น 

  1. ประชาชน 1 คนมีใบขับขี่ได้ 1 ใบ และใบขับข่ีแต่ละใบก็เป็นของแต่ละคน 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 5.16 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีประชาชน และเอนทิตีใบขับข่ี 

ที่มา :ผู้เขียน 
 

  2. ผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นมีหมายเลขอาหารและยา (เลข อย.) ได้ 1 หมายเลข  และเลข อย. 
1 หมายเลขใช้กับผลิตภัณฑ์ได้ 1 รายการ 

 

 

 
 

 

ภำพที่ 5.17 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีผลิตภัณฑ์ และเอนทิตีอาหารและยา 

ที่มา :ผู้เขียน 
 

 

 

 

 

 

ประชาชน ใบขับข่ี 
 

มี 1 1 

ผลิตภัณฑ์ อาหารและยา 
 

ลงทะเบียน 
1 1 

พนักงาน ลา 
 

ท า 1 M 
(0,10) (1,3) 
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5.5.2 ควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งตอ่กลุ่ม (One-to-Many) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตีแบบวันทูเมนี่ หรือ หนึ่งต่อกลุ่ม เช่น  
  1.  ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า กับใบเสร็จ เป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม เพราะ ลูกค้า 1 คนมี
ใบเสร็จได้หลายใบ แต่ใบเสร็จแต่ละใบเป็นของลูกค้าคนเดียว  
 

 

 

 

ภำพที่ 5.18 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีลูกค้า และเอนทิตีใบเสร็จ 

ที่มา :ผู้เขียน 

 
 

   2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับสินค้า เป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม เพราะผู้ผลิตแต่ละ
รายสามารถผลิตสินค้าได้หลายสินค้า แต่สินค้าแต่ละรายการเป็นของผู้ผลิตเพียงผู้ผลิตเดียว 

 

 

 
 

ภำพที่ 5.19 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีผู้ผลิต และเอนทิตีสินค้า 
ที่มา :ผู้เขียน 

 

5.5.3 ควำมสัมพันธ์แบบกลุม่ตอ่กลุ่ม (Many-to-Many) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตีแบบเมนี่ทูเมนี่ หรือ กลุ่มต่อกลุ่ม เช่น 

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า กับใบสั่งซื้อ เป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม เพราะ สินค้า 1 

รายการสามารถสั่งซื้อได้หลายครั้ง (หลายใบสั่งซื้อ) และใบสั่งซื้อ 1 ใบสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลาย
รายการ 

 

 

 

ภำพที่ 5.20 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีผู้ผลิต และเอนทิตีสินค้า 

ที่มา :ผู้เขียน 

 

   

ลูกค้า ใบเสร็จ 
 

มี 1 M 

ผู้ผลิต สินค้า 
 

มี 1 M 

ใบสั่งซื้อ สินค้า 
 

มี M M 
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  2. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า กับเที่ยวบิน เป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม เพราะ ลูกค้า 1 คน
สามารถซื้อตั๋วเที่ยวบินได้หลายเที่ยว และแต่ละเที่ยวบินมีลูกค้าหลายคน 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5.21 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีลูกค้า และเอนทิตีเที่ยวบิน 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 

สัญลักษณ์แบบจ าลองมีหลายรูปแบบแต่โดยส่วนมากนิยมออกแบบๆจ าลองข้อมูลด้วยอีอาร์แบบ 

Chen และแบบ Crow’s Foot 

 

 
 

ภำพที่ 5.22 สัญลักษณ์แบบจ าลองอีอาร์แบบ Chen และแบบ Crow’s Foot  
ที่มา : Peter Rob and Carlos Coronel, 2009:42 

 

และนอกจากแบบจ าลองข้อมูลด้วยอีอาร์แบบ Chen และอีอาร์แบบ Crow’s Foot ยังมี
ผู้พัฒนาขึ้นมาอีกจ านวนมากอย่างเช่น 

 

ลูกค้า เที่ยวบิน 
 

มี M N 
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 5.6 สัญลกัษณ์แบบจ ำลองอีอำร์ที่นิยม 
 แบบจ าลองอีอาร์มีผู้คิดค้นขึ้นเป็นจ านวนมาก แล้วแต่ผู้ใช้งานเลือกใช้ ในเอกสารเล่มนี้ใช้
แบบจ าลองอีอาร์รูปแบบ Chen ในการอธิบายโรงสร้างข้อมูลซึ่งคิดค้นโดย Peter Chen  
 

 
ภำพที่ 5.23 สัญลักษณ์แบบจ าลองอีอาร์ที่นิยม 

ที่มา : http://slideplayer.com/slide/4490085/ 
 

 5.7 ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบอีอำรแ์สดงโครงสร้ำงข้อมูลทำงธุรกิจ 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และออกแบบแผนภาพอีอาร์อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลที่
นักศึกษาสนใจแล้วให้น าเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ15 นาที 

 
 5.8 บทสรุป 

 แบบจ าลองอีอาร์ คือ แบบจ าลองท่ีใช้อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล เป็นแบบจ าลองข้อมูลที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน 
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 ส่วนประกอบของแบบจ าลองอีอาร์ประกอบด้วย 3 ส่วน 

 1. เอนทิตี (Entity) หมายถึง สิ่งที่เราสนใจในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งรูปธรรม เช่น 
คน, รถ, สถานที่, วัตถุ, สัตว,์ และนามธรรม เหตุการณ์และแนวความคิด เช่น ลงทะเบียน, การขาย, 
การยืม, การประกวด, สมัครสอบ เป็นต้น สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีชื่อเอนทิตีก ากับใน
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวอย่างเอนทิตี 

 

 
 

 
  
 2. แอททริบิว (Attribute) เป็นคุณสมบัติของเอนทิตีที่เราสนใจ สัญลักษณ์แอตทริบิวต์เป็นรูป
วงรี และมีชื่อแอตทริบิวต์ก ากับภายใน ตัวอย่างแอททริบิว 

 
 

 
 
 

  
 3. ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
เอนติตีสามารถเชื่อมโยงกันได้ ในแผนภาพอีอาร์เพ่ือให้สามารถแสดงการเชื่อมโยงดังกล่าว โดยมี        
รีเลชันชีพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี การตั้งชื่อของรีเลชันชีพทั่วไปจะใช้ค ากิริยา เช่น สอน, 
ลงทะเบียน, สั่งซื้อ, ยืม, คืน เป็นต้น  
  ตัวอย่างความสัมพันธ์ 
 
 

                                  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) 
 

 

 
 
 
 

  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many) 
 

 

 

 

  ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to- Many) 

ลูกคา้ ใบเสร็จ 
 

มี 1 M 

นักศึกษา สินค้า รายการสั่งซื้อ 

รหัสนักศึกษา ชื่อสินค้า อาย ุ

ประชาชน ใบขับข่ี 
 

มี 1 1 
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                คอนเนคทิวิตี 
 

 

 

 

 
 

                 คาร์ดินัลลิต ี
  

  

ใบสั่งซื้อ สินค้า 
 

มี M M 

พนักงาน ลา 
 

ท า 1 M 

(0,10) (1,3) 
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ค ำถำมท้ำยบท 

 
1. เอนทิตีและแอททริบิวแตกต่างกันอย่างไร 

2. ให้ออกแบบแผนภาพอีอาร์ที่มี Derived Attribute ประกอบอยู่ด้วยอะไรบ้าง  
3. จงอธิบายความหมาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ (ไม่ให้ใช้ตัวอย่างในเอกสาร

ประกอบการสอนนี้) 
3.1 ความสัมพนัธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One)  
3.2 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many) 
3.3 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to- Many) 

4. คอนเนคทิวิตีและคาร์ดินัลลิตี แตกต่างกันอย่างไร พร้อมวาดแผนภาพประกอบ (ห้ามใช้
ตัวอย่างในเอกสารประกอบการสอนนี้) 

5. จงเขียนแผนภาพอีอาร์แสดงโครงสร้างข้อมูลระบบยืมคืนอุปกรณ์ส านักงานของบริษัท   
โดยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าใคร ยืมอุปกรณ์อะไร น าไปใช้ในงานกิจกรรมใด ต้องส่งคืน
วันที่เท่าไหร่ พนักงานสามารถค้นหาอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานได้ว่าอุปกรณ์ใดว่างอุปกรณ์
ใดถูกยืมไป และมีก าหนดส่งคืนวันที่เท่าไหร่  
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การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

ระบบจัดการฐานข้อมลู MySQL 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

6.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 

6.2 การติดตั้ง MySQL  
6.3 การสร้างฐานข้อมูล 

6.4 ชนิดของข้อมูลของ MySQL 

6.5 การสร้างตาราง 
6.6 การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
6.7 phpMyAdmin 

6.8 ฝึกปฏิบัติการ 

6.8.1 การสร้างฐานข้อมูลซื้อขายสินค้า 

6.8.2 การสร้างตารางซื้อขายสินค้า 

บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้ 
2. สามารถท าการติดตั้ง MySQL ได้ 
3. สามารถสร้างฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายความหมายของชนิดของข้อมูลใน MySQL ได้ 
5. สามารถสร้างตารางได้ 
6. สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้ 
7. สามารถใช้ phpMyAdmin ได้ 
8. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล, สร้างตารางซื้อขายสินค้า และเชื่อมตารางได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
1. วิธีสอน 

1.1 น าเข้าสู่บทเรียนโดยวีดิทัศน์ 
1.2 ใช้วิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
1.3 ใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
1.4 ฝึกปฏิบัติสร้างฐานข้อมูล 
1.5 ฝึกปฏิบัติสร้างตารางซื้อขายสินค้า 
 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 เปิดวิดีทัศน์เนื้อหาระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL พร้อมทั้งตั้งโจทย์ประเด็น
ค าถามก่อนเรียน 

2.2 การบรรยายโดยใช้โปรแกรม PowerPoint  
2.3 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม phpMyAdmin 
2.4 ฝึกปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูล สร้างตารางซื้อขายสินค้า และเชื่อมตาราง 
2.5 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 

บทที่ 6. ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 

2. PowerPoint 
3. โปรแกรม phpMyAdmin 
4. โปรแกรม Xampp 
5. ใบงาน 

 

การวัดและประเมินผล 

 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมในการถามตอบการบรรยาย 
2. ตรวจผลการการสร้างฐานข้อมูล สร้างตารางซื้อขายสินค้า และเชื่อมตาราง 
3. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท  

 



 

 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกจิ                                     นิรันดร ผานิจ 

บทท่ี 6 
ระบบจัดการฐานข้อมลูมายเอสคิวแอล 

(MySQL Database) 
 

 เมื่อได้วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของข้อมูลในบทที่ 5 แล้ว ในบทที่ 6 จะกล่าวถึง
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล โดยเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ตั้งแต่ขั้นตอนใน 
การติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล  การ
สร้างตาราง การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นการเรียน
การสอนเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปสร้างฐานข้อมูลจริงในการท างาน 

 

 6.1 ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
มายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ

จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)  มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง 2 มิติ คือ 
แถว และคอลัมน์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างตาราง รองรับค าสั่ง SQL  อีกทั้งสามารถใช้ร่วมกับ
ภาษาที่ท างานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น ภาษา php, asp.net, asp หรือ jsp หรือท างานร่วมกับภาษาที่
ท างานฝั่งไคลเอนต์ เช่น Java, C#, VB.net ได้เป็นอย่างดี โดยมายเอสคิวแอลสามารถท างานได้บน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น Linux, FreeBSD, Mac OS รวมทั้ ง Microsoft Windows  

ปัจจุบันนิยมติดตั้งเป็นฐานข้อมูลส าหรับเว็บแอพลิเคชัน โดยเฉพาะเว็บที่พัฒนาด้วยภาษา PHP 

 

 
ภาพที่ 6.1 ผู้ใช้งานฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล  

ที่มา : https://www.mysql.com/customers/ 



96 | บทที่ 6 ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

 ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผู้ใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลที่มีชื่อเสียง เช่น Facebook, Google, NASA, 

Netflix, Twitter, Yahoo, YouTube, Wikipedia เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 6.2 ตราสัญลักษณ์มายเอสคิวแอล 

ที่มา : https://www.mysql.com/common/logos/logo-mysql-170x115.png 

 

  6.2 การติดตัง้ MySQL 
 ขั้นตอนการติดตั้งในการเรียนการสอนวิชาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจนี้ 
ในการติดตั้งฐานข้อมูล Mysql จะใช้โปรแกรม Xampp ซ่ึงย่อมาจาก  

 X = Cross Platform (Windows, MAC OS, Solaris and Linux) 
 A = Apache  
 M = MySQL 

 P = PHP 

 P = Perl  (Xampp Team, 2014) 
 

 
ภาพที่ 6.3  โลโก้โปรแกรม Xampp 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 โดยสามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.apachefriends.org/ โดยมีขั้นตอนการ
ติดต้ังโดยการฝึกปฏิบัติการในห้องเรียน 
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ภาพที่ 6.4  เว็บไซต์ https://www.apachefriends.org/  

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 เลือกดาวน์โหลดตรงตามระบบปฏิบัติการที่ก าลังใช้งาน ซึ่ง Xampp สนับสนุนทั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Os X แลว้ท าการติดตั้ง 
 

 
 

ภาพที่ 6.5  คลิก Next > เพ่ือติดตั้ง  
ที่มา : ผู้เขียน 
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ภาพที่ 6.6  เลือก Component ที่ต้องการติดตั้ง  

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 

 
ภาพที่ 6.7  เลือกโฟล์เดอร์ที่ต้องการติดตั้ง  

ที่มา : ผู้เขียน 
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ภาพที่ 6.8  การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อติดตั้งเสร็จให้ท าการเปิดโปรแกรม XAMPP Control Panel 

 

เราจะฝึกปฏิบัติติดตั้ง
ฐานข้อมูล Mysql ไป

พร้อม ๆ กันคะ่ 
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ภาพที่ 6.9  หน้าจอ XAMPP Control Panel 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

ให้ท าการรันฐานข้อมูล MySql โดยกดท่ีปุ่ม Start ดังภาพที่ 6.10 
  

 
ภาพที่ 6.10 การรันฐานข้อมูล MySql 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

  6.3 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
 ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ต้องระบุชื่อ
ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ถึงสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ การเชื่อต่อสามารถท าการเชื่อมต่อด้วยค าสั่ง  

 
mysql -u ชื่อผู้ใช้งาน –p รหัสผ่าน 
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ตัวอย่าง 6.3 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
 

           mysql -u root –p 1234 
 

 
                                    ภาพที่ 6.11 การเชื่อมต่อมายเอสคิวแอล 

  ที่มา : ผู้เขียน 

 

 ถ้าหากท าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลส าเร็จ จะปรากฏข้อความต้อนรับการเชื่อมต่อส าเร็จ โดยขึ้น
พร้อม Mysql> เพ่ือรอรับค าสั่ง 

 

 
ภาพที่ 6.12 แสดงผลการเชื่อมต่อส าเร็จ 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 6.4 การสร้างฐานข้อมูล  
 การสร้างฐานข้อมูลใช้ค าสั่ง CREATE DATABASE โดยบัญชีผู้ ใช้ต้องมีสิทธิในการใช้สร้าง
ฐานข้อมูลเท่านั้นถึงมีสิทธิ สร้างฐานข้อมูลได้มีรูปแบบการสร้าง ดังต่อไปนี้ (Paul DuBois,2014:5) 

รูปแบบท่ี 1. 

                          CREATE DATABASE ชื่อฐานข้อมูล; 
 

       
ตัวอย่าง 6.4 การสร้างฐานข้อมูลชื่อ shopping 

         CREATE DATABASE shopping; 
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        ตัวอย่าง 6.5 การสร้างฐานข้อมูลชื่อ buengkan 

                   CREATE DATABASE buengkan; 

 

 

ภาพที่ 6.13 การสร้างฐานข้อมูลชื่อ buengkan 

ที่มา : ผู้เขียน 

รูปแบบท่ี 2.  ก าหนดรูปแบบการเข้ารหัสการเข้ารหัสชุดอักขระด้วย  

    CREATE DATABASE ชื่อฐานข้อมูล 
          CHARACTER SET รหัสของชุดตัวอักษร COLLATE รหัสตัวอักษร; 

  ตัวอย่าง 6.6 การสร้างฐานข้อมูลชื่อ shopping โดยก าหนดรหัสของชุดตัวอักษรเป็น 
UTF8 

    CREATE DATABASE shopping  
       CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; 

  สามารถแสดงรายชื่อฐานข้อมูลได้ด้วยค าสั่ง SHOW DATABASES; 

 

  6.5 ชนิดของข้อมูลของฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
 ชนิดของข้อมูลในฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ใช้ส าหรับก าหนดประเภทหรือรูปแบบข้อมูลของ
ฟิลด์ต่าง ๆ ของแต่ละตาราง โดยการก าหนดรูปแบบของฟิลด์จะต้องระบุทั้งชนิดของข้อมูลและขนาด
ของข้อมูล ชนิดของข้อมูลมีหลายรูปแบบ แบ่งได้ดังนี้   
 1. ข้อมูลประเภทข้อความ (String) 
 2. ข้อมูลประเภทตัวเลข (Numeric) 
 3. ข้อมูลประเภทวันที่ (Date/time)  
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6.5.1 ข้อมูลประเภทข้อความ (String)  
  เป็นข้อมูลส าหรับเก็บข้อความหรือตัวอักษร  (Oracle Corporation, 2017:1513) 
 

           ตารางที่ 6.1 ข้อมูลประเภทข้อความ (String) 
ชนิดข้อมูล ขนาดสุงสุด ค าอธิบาย 

CHAR(size) 255 ตัวอักษร 
โดย size หมายถึงขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้โดยจะก าหนดขนาดของ
ฟิลด์เท่ากับขนาดของ size 

VARCHAR(size) 255 ตัวอักษร 
โดย size หมายถึงขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้โดยขนาดของฟิลด์จะ
เท่ากับขนาดของข้อมูล 

TINYTEXT(size) 255 ตัวอักษร 
โดย size หมายถึงขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้ 

TEXT(size) 65,535 ตัวอักษร 
โดย size หมายถึงขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้ 

MEDIUMTEXT(size) 16,777,215 
ตัวอักษร 

โดย size หมายถึงขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้ 

LONGTEXT(size) 
4GB หรือ 
4,294,967,295 
ตัวอักษร 

โดย size หมายถึงขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้ 

BINARY(size) 255 ตัวอักษร 

โดย size หมายถึงขนาด binary 
characters ที่สามารถเก็บได้โดยขนาด
ของฟิลด์จะเท่ากับขนาดของข้อมูล 
(ตั้งแต่ MySQL 4.1.2) 

VARBINARY(size) 255 ตัวอักษร 

โดย size หมายถึงขนาด binary 
characters ที่สามารถเก็บได้โดยขนาด
ของฟิลด์จะเท่ากับขนาดของข้อมูล 
(ตั้งแต่ MySQL 4.1.2) 
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6.5.2 ข้อมูลประเภทตัวเลข (Numeric) 
  ข้อมูลประเภทตัวเลขมีทั้งเลขจ านวนเต็ม และเลขจ านวนจริง ซึ่งผู้ออกแบบฐานข้อมูล
ต้องพิจารณาว่ารูปแบบไหนเหมาะสมในการก าหนดชนิดข้อมูลให้กับฟิลด์ เช่น ฟิลด์เก็บข้อมูลอายุคน 
ควรก าหนดเป็น TINYINT แบบ Unsigned ที่สามารถเก็บอายุคนได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255 เพราะใช้พ้ืนที่
ขนาดที่เก็บ 1 ไบต์ ทั้งที่ SMALLINT  ก็สามารถก าหนดได้แต่ต้องใช้พื้นที่ขนาดที่เก็บ 2 ไบต์  
(Oracle Corporation, 2017:1488) 

           ตารางที่ 6.2 ข้อมูลประเภทตัวเลข (Numeric) 

 ชนิดข้อมูล ขนาดที่เก็บ ค าอธิบาย 

BIT(size) size บิต 
เก็บข้อมูลบิต เช่น bit(8) หมายถึงสามารถเก็บ
ได้ 8 บิต '10100011' 

TINYINT(size) 1 ไบต์ 
เลขจ านวนเต็ม ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
1. Signed ค่า -128 ถึง 127  
2. Unsigned ค่า 0 ถึง 255 

SMALLINT(size) 2 ไบต์ 
เลขจ านวนเต็ม ค่าท่ีเป็นไปได้มีดังนี้ 
1. Signed ค่า -32768 ถึง 32767 
2. Unsigned ค่า 0 ถึง 65535 

MEDIUMINT(size) 3 ไบต์ 
เลขจ านวนเต็ม ค่าท่ีเป็นไปได้มีดังนี้ 
1. Signed ค่า -8388608 ถึง 8388607 
2. Unsigned ค่า 0 ถึง 16777215. 

INT(size) หรือ 

INTEGER(size) 4 ไบต์ 

เลขจ านวนเต็ม ค่าท่ีเป็นไปได้มีดังนี้ 
1. Signed ค่า -2147483648 ถึง 
2147483647  
2. Unsigned ค่า 0 ถึง 4294967295 

BIGINT(size) 8 ไบต์ 

เลขจ านวนเต็ม ค่าท่ีเป็นไปได้มีดังนี้ 
1. Signed ค่า -9223372036854775808 ถึง 
9223372036854775807 
2. Unsigned ค่า 0 ถึง 
18446744073709551615 

DECIMAL(m,d) 
ดังการค านวณ

ด้านล่าง 
 

เลขทศนิยม โดยมีค่า  
m จ านวนตัวเลขทั้งหมด อยู่ระหว่าง 1 ถึง 65  
d จ านวนตัวเลขหลังทศนิยม อยู่ระหว่าง 0 ถึง 
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 ชนิดข้อมูล ขนาดที่เก็บ ค าอธิบาย 

30 
เช่น ก าหนดให้สามารถเก็บค่าสูงสุด คือ 
99999.99 
ก็ก าหนด DECIMAL(8,2) 

FLOAT(m,d) 4 ไบต์ Single precision floating point number. 

DOUBLE(m,d) 8 ไบต์ Double precision floating point 
number. 

BOOL 1 ไบต์ ค่าทางตรรกะ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
0 ถ้าเป็นเท็จ  1 ถ้าเป็นจริง 

BOOLEAN 1 ไบต์ ค่าทางตรรกะ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
0 ถ้าเป็นเท็จ  1 ถ้าเป็นจริง 

 
  
การค านวณจ านวนไบต์ข้อมูล DECIMAL 
 

   มีตารางเป็นการก าหนดจ านวนไบต์ส าหรับเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น  DECIMAL(20,6) 
จะมีเลข หน้าจุดทศนิยม 14 หลัก และหลังจุดทศนิยม 6 หลัก 

  XXXXXXXXX XXXXX  .  XXXXXX           รวมเป็น 10 ไบต์       

     4 ไบต์          3 ไบต์     3 ไบต์  

Leftover Digits จ านวนไบต์ 
0 0 

1–2 1 
3–4 2 
5–6 3 
7–9 4 
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6.5.3 ข้อมูลประเภทวันที่ (Date/time) 
  รูปแบบข้อมูลประเภทวันที่และเวลา (Oracle Corporation, 2017:1491) 
 

     ตารางท่ี 6.3 ข้อมูลประเภทวันที่และเวลา 
ชนิดข้อมูล รูปแบบ ค าอธิบาย 

DATE 

'YYYY-MM-DD' 
Y  ปี ค.ศ. 
M เดือน 
D  วัน  

ส าหรับเก็บข้อมูลวันโดยสามารถ
บันทึกระหว่างวันที่ '1000-01-01' 
ถึง '9999-12-31' 

DATETIME 

'YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS' 
H ชั่วโมง  
M นาท ี
S วินาที 

ส าหรับเก็บข้อมูลวันและเวลาโดย
สามารถบันทึกระหว่าง '1000-01-

01 00:00:00' ถึง '9999-12-31 
23:59:59' 

TIMESTAMP 
'YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS' 

ส าหรับเก็บข้อมูลวันและเวลา
สามารถบันทึกระหว่าง '1970-01-

01 00:00:01' UTC ถึง '2038-01-

19 03:14:07' UTC โดยสามารถ
ปรับปรุงวันเวลาให้เป็นปัจจุบัน
โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการ เพ่ิม/แก้ไข
ข้อมูล ของแต่ละแถวในตาราง  

TIME 'HH:MM:SS'  '-838:59:59' ถึง '838:59:59' 

YEAR(2|4) ก าหนดรูปแบบปี 

รูปแบบปีสามารถก าหนดรูปแบบ
ได้ 2 แบบ 

   YEAR (2) เช่น 19 

   YEAR (4) เช่น 2519 

 ถ้าไม่ก าหนดหมายถึง 4 
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 6.6 การสร้างตาราง 
        ค าสั่ง CREATE TABLE เป็นค าสั่งที่ใช้ในการสร้างตาราง  (Paul Wilton, 2005:25-27) 
 

 รูปแบบที่ 1 การสร้างตาราง 
CREATE TABLE table_name ( 
    column1 datatype(size), 
    column2 datatype(size), 
    column3 datatype(size), 
   .... 
  PRIMARY KEY (column ที่เป็น PK) 
); 

 

ตัวอย่าง 6.7  สร้างตาราง category 

 

CREATE TABLE category ( 
  CategoryID tinyint(3) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  CateName varchar(255) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (CategoryID) 
); 

 

 

 ผลการสร้างตาราง 

           
 

ทดลองใส่ข้อมูล 

       
 

ภาพที่ 6.14 ผลการสร้างตาราง category 

 

datatype 

column 

column ที่เป็น PK 

table_name 
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ที่มา : ผู้เขียน 

รูปแบบท่ี 2 สร้างตารางพร้อมก าหนดการเข้ารหัสภาษาให้กับตาราง 
 

CREATE TABLE table_name ( 
    column1 datatype(size), 
    column2 datatype(size), 
    column3 datatype(size), 
   .... 
  PRIMARY KEY (column ที่เป็น PK) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET= charset_name; 

 

ตัวอย่าง 6.8 สร้างตารางพร้อมก าหนดการเข้ารหัสภาษาแบบ utf8 

CREATE TABLE category ( 
  CategoryID tinyint(3) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  CateName varchar(255) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (CategoryID) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 6.7 การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
       การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีคือการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล โดยการแยกข้อมูลออกเป็น
หลายๆ ตารางโดยแต่ละตารางก็จะมีคุณสมบัติของแต่ละตารางแล้วท าการระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
ตาราง โดยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางพร้อมกับการสร้างตาราง 
 2. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางภายหลัง 

 

6.7.1 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางพร้อมกับการสร้างตาราง 
         เป็นการสร้างตารางใหม่พร้อมกับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  
 ตัวอย่าง แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Category หมวดหมู่
สินค้า และตาราง Product สินค้า เป็นความสัมพันธ์แบบ One to Many รายการสินค้าหนึ่งรายการ
อยู่ในหมวดหมู่สินค้าหนึ่งหมวดในแต่ละหมวด  ส่วนรายการหมวดสินค้า 1 หมวดจะมีสินค้าหลาย
รายการ  
    

 category Product 
1 M 
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การแปลงจากแผนภาพอีอาร์มาสร้างเป็นตาราง หลักในการแปลงในการสร้างตารางให้น า Primary 

Key ของฝั่งวันไปใส่ฟัง Many ท าให้ตารางสินค้ามี ฟิลด์ categoryID เพ่ิม 

  

 

 
                                 ตาราง category 

 

จากตาราง category เมื่อต้องการสร้างตารางสินค้า (Product) โดยเชื่อมโยงข้อมูลหมวดหมู่
สินค้ากับตาราง category 

 

รหัสสินค้า หมวดหมู่สินค้า ชื่อสินค้า ราคา 
ProductID CategoryID ProductName Price 

ตาราง Product 

การสร้างตาราง Product พร้อมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์กับตาราง category  
 

CREATE TABLE product ( 
  ProductID int(4) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  CategoryID tinyint(3) unsigned DEFAULT NULL, 

  ProductName varchar(255) NOT NULL, 

  Price float(8,2) unsigned DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (ProductID), 
  KEY product_ibfk_1 (CategoryID) USING BTREE, 

  CONSTRAINT product_ibfk_1 FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES category 

(CategoryID) ON UPDATE CASCADE 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

โดยระบุ 
 KEY ชื่อfk (ฟิลด์ก าหนดเป็น index) USING BTREE, 

น า Primary Key ของฝั่ง 1มา
ใส่ฝั่ง Many ท าให้ตารางสินค้า

มี ฟิวด์ categoryID เพิ่ม 



110 | บทที่ 6 ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

 CONSTRAINT ชื่อfk FOREIGN KEY (ฟิลด์ทีอ้่างอิง)  
REFERENCES ชื่อตารางเชื่อม (ฟิลด์อ้างอิงในตารางอื่น) ON UPDATE 

CASCADE 

 

ผลจากค าสั่งดังกล่าวท าให้ทั้งตารางทั้ง 2 ตารางเชื่อมเข้าด้วยกัน 

 

 
ภาพที่ 6.15 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง Product 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

ทดสอบเพ่ิมข้อมูลใหม่โดยก าหนดหมวดหมู่สินค้า (CategoryID) คือ 99 จะไม่สามารถเพ่ิม
ข้อมูลได้เนื่องจากไม่มีค่าข้อมูล CategoryID เท่ากับ 99 ที่ตาราง Category 

 

 
 

ภาพที่ 6.16 แสดงข้อผิดพลาดในเพ่ิมข้อมูลที่ไม่มี CategoryID ในตารางท่ีสมัพนัธ์ 
ที่มา : ผู้เขียน 
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6.7.2 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางภายหลัง 
  เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของตารางใหม่โดยเพ่ิมการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 

 

  ตัวอย่าง 6.9 สร้างตาราง Category1 

CREATE TABLE Category1 ( 
  CategoryID tinyint(3) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  CateName varchar(255) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (CategoryID) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

  ตัวอย่าง 6.10 สร้างตาราง Product1 

CREATE TABLE Product1 ( 
  ProductID int(4) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  CategoryID tinyint(3) unsigned DEFAULT NULL, 

  ProductName varchar(255) NOT NULL, 

  Price float(8,2) unsigned DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (ProductID), 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

  ตาราง Product1 
รหัสสินค้า หมวดหมูส่ินค้า ช่ือสินค้า ราคา 
ProductID CategoryID ProductName Price 

    
    
    

   

ตาราง Category1 
รหัสหมวดสินค้า หมวดสนิคา้ 

CategoryID CateName 
  
  

 

ภาพที่ 6.17 ตาราง Product1 และตาราง Category1 ที่ยังไม่เชื่อมความสัมพันธ์ 
ที่มา : ผู้เขียน 
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 จากค าสั่ง CREATE TABLE จะพบว่ายังไม่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Product1 
และตาราง Category1 แต่ก็สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ภายหลังได้ด้วยค าสั่ง Alter Table ซึ่งต้องไป
ก าหนดเชื่อมความสัมพันธ์ที่ตาราง  Product1 ดังนี้ 

 

  ตัวอย่าง 6.11 การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Product1 และตาราง Category1  
ALTER TABLE product1                            

ADD CONSTRAINT category_ID  
FOREIGN KEY (CategoryID)  
REFERENCES      
     category1(CategoryID) 

          ON DELETE NO ACTION 
          ON UPDATE CASCADE; 

// ปรับปรุงตาราง product1 

// เพิ่มกฏการเชื่อมสัมพันธ์ 

// ก าหนดคีย์นอกคือ CategoryID 

// เชื่อมความสัมพันธ์กับตาราง    
   category1 ฟิลด์ CategoryID   
// ก าหนดเงื่อนไขเมื่อมีการลบ 

//หรือปรับปรุงข้อมูล  
  

 ON DELETE หมายถึง เมื่อมีการลบข้อมูลในตารางที่เชื่อมจะให้ด าเนินการอย่างไร  
 ON UPDATE หมายถึง เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลในตารางที่เชื่อมจะให้ด าเนินการอย่างไร  
 โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 RESTRICT หมายถึง ไม่อนุญาตให้ลบหรือแก้ไขค่าข้อมูลใน PRIMARY KEY ถ้ามี 

  ข้อมูลที่อ้างอิงกับตารางอื่นอยู่ 
 CASCADE หมายถึง ถ้ามีการลบหรือแก้ไขค่าข้อมูลใน PRIMARY KEY แล้วค่า 

 ข้อมูลใน FOREIGN KEY ให้ด าเนินการตาม 

 SET NULL หมายถึง ถ้ามีการลบหรือแก้ไขค่าข้อมูลใน PRIMARY KEY ให้ 
 เปลี่ยนค่าข้อมูลใน FOREIGN KEY เป็นค่าว่าง NULL 

 NO ACTION หมายถึง ถ้ามีการลบหรือแก้ไขค่าข้อมูลใน PRIMARY KEY  
 ค่าข้อมูลใน FOREIGN KEY ไม่ต้องท าอะไร 

 

  6.8 การยกเลิกหรือลบความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
 การยกเลิกหรือลบความสัมพันธ์โดยใช้ค าสั่ง DROP FOREIGN KEY ดังตัวอย่าง 

 

 ตัวอย่าง 6.12 การยกเลิกความสัมพันธ์ 
 

ALTER TABLE product1 

DROP FOREIGN KEY category_ID; 
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 ชื่อที่ถูกก าหนดในการสร้างความสัมพันธ์ 
 

  ผลการรันค าสั่ง DROP FOREIGN KEY 

    [SQL] ALTER TABLE product1 

    DROP FOREIGN KEY category_ID; 

    Affected rows: 0 

   Time: 0.119s 

 

 

 6.9 แบบฝึกหัดเชิงปฏิบตักิาร 
 ให้นักศึกษาสร้างตารางและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางของฐานข้อมูล  ในฐานข้อมูล 
MySQL ดังต่อไปนี้ แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 ในการสร้างตารางให้นักศึกษาพิจารณาความเหมาะสมของชนิดข้อมูลและขนาดของแต่ละฟิลด์
ด้วย 

 

6.9.1 ฝึกสร้างตารางและเชื่อมตารางซื้อขายสินค้า  
 

 
 

 



114 | บทที่ 6 ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

 

     6.9.2 ฝึกปฏิบัติสร้างตารางและเชื่อมตารางระบบการลา 

 

 
  
 

 

 6.10 บทสรุป 
       ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)      
มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง 2 มิติ คือ แถว และคอลัมน์ มีการเชื่อมโยงข้อมูล
กันระหว่างตาราง รองรับค าสั่ง SQL ในการใช้งานฐานข้อมูลต้องด าเนินการการติดตั้งฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอล สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.mysql.com ส่วนในเอกสารประกอบการสอนนี้
จะใช้โปรแกรม Xampp โดยสามารถดาว์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.apachefriends.org/  

 ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ต้องระบุ     
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ถึงสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ โดยมีรูปแบบดังนี้ 

mysql -u ชื่อผู้ใช้งาน –p รหัสผ่าน 

 ฐานข้อมูลมายเอสคิวเอลเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยแต่ละตารางจะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
ซ่ึงท าให้ต้องมีการสร้างฐานข้อมูลก่อนสร้างตารางด้วยค าสั่ง 

CREATE DATABASE ชื่อฐานข้อมูล; 

 สามารถแสดงรายชื่อฐานข้อมูลได้ด้วยค าสั่ง SHOW DATABASES; 

http://www.mysql.com/
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 ในการสร้างตารางจะต้องสร้างหลังจากที่สร้างฐานข้อมูลเป็นที่ เรียบร้อย โดยออกแบบ
โครงสร้างตาราง ในแต่ละตารางจะประกอบไปด้วยฟิลด์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของแต่ละตารางซึ่ง
ฟิลด์เหล่านั้นจะมีรูปแบบชนิดข้อมูลของฟิลด์ต่าง ๆ เช่น 1. ข้อมูลประเภทข้อความ (String)          
2. ข้อมูลประเภทตัวเลข  (Numeric) 3. ข้อมูลประเภทวันที่ (Date/time) โดยการสร้างตารางจะใช้
ค าสั่ง CREATE TABLE โดยตารางต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงเข้าหากัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงในตอนสร้าง
ตารางหรือเพ่ิมการเชื่อมโยงในภายหลังก็ได้ 
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ค าถามท้ายบท 

 
1. จงอธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

2. ให้นักศึกษาอธิบายชนิดข้อมูลในฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลมา 20 ชนิด 

3. ฟิลด์ข้อมูลเก็บอายุ ควรใช้รูปแบบข้อมูลแบบใด 

4. จากตารางหมวดหมู่สินค้า Category และตารางสินค้า Product ให้นักศึกษาท าการสร้าง
ตาราง Supplier ส าหรับเก็บข้อมูลผู้ผลิตสินค้า เละเชื่อมความสัมพันธ์กับตารางสินค้า 
Product 

 

 
 โดยตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลผู้ผลิตสินค้ามีดังนี้ 

 

ฟิลด์ ความหมาย ชนิดข้อมูล ขนาด 

supID รหัสกลุ่มผู้ผลิต   
supName ชื่อกลุ่มผู้ผลิต   
supDate วันที่ลงทะเบียนกลุ่มชุมชน    
supAddress ที่อยู่กลุ่มผู้ผลิต    
supProvince จังหวัดที่ผู้ผลิตตั้งอยู่    
supZipcode รหัสไปรษณีย์    
supMobile หมายเลขโทรศัพท์    
supWeb เว็บไซต์    

 

 ในส่วนชนิดข้อมูลและขนาดของข้อมูลให้นักศึกษาท าการวิเคราะห์และก าหนดข้อมูลตามความ
เหมาะสม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

นอร์มัลไลซ์เซชั่น 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

7.1 วัตถุประสงค์ของนอร์มัลไลซ์เซชั่น 

7.2 รีเลชันที่ยังไม่เป็นบรรทัดฐาน 

7.3 ฟังก์ชันนัลดีเพนเดนซี 
7.4 นอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ 1 

7.5 พาร์เชียลดีเพนเดนซี 
7.6 นอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ 2 

7.7 ทรานชิทีฟดีเพนเดนซี 
7.8 นอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ 3 

7.9 นอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ Boyce-Codd 

บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. อธิบายวัตถุประสงค์ของนอร์มัลไลซ์เซชั่นได้ 
2. อธิบายความหมายและวิเคราะห์รีเลชันที่ยังไม่เป็นบรรทัดฐานได้ 
3. อธิบายฟังก์ชันนัลดีเพนเดนซีได้ 
4. อธิบายความหมายและวิเคราะห์นอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ 1 ได้ 
5. อธิบายพาร์เชียลดีเพนเดนซีได้ 
6. อธิบายความหมายและวิเคราะห์นอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ 2 ได้ 
7. อธิบายทรานชิทีฟดีเพนเดนซีได้ 
8. อธิบายความหมายและวิเคราะห์นอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ 3 ได้ 
9. อธิบายความหมายและรูปแบบนอร์มัลไลซ์เซชั่นขั้นที่ Boyce-Codd ได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. วิธีสอน 
 
1.1 น าเข้าสู่บทเรียนโดยวีดิทัศน์ 
1.2 ใช้วิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
1.3 ใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
1.4 ฝึกวิเคราะห์การนอร์มัลไลซ์เซชั่น  
 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

2.1 เปิดวิดีทัศน์เนื้อหานอร์มัลไลซ์เซชั่น พร้อมทั้งตั้งโจทย์ประเด็นค าถามก่อนเรียน 
2.2 การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2.3 แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการวิเคราห์การนอร์มัลไลซ์เซชั่นแต่ละข้ันตอน 

พร้อมสุ่มกลุ่มอธิบายหน้าชั้นเรียน 

2.4 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 
บทที่ 7. นอร์มัลไลซ์เซชั่น 

2. โปรแกรม PowerPoint 
3. กระดาษ A4 
4. กระดานไวท์บอร์ด 
5. ใบงาน 

 

การวัดและประเมินผล 
 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมในการถามตอบการบรรยาย 
2. ตรวจผลการวิเคราะห์การนอร์มัลไลซ์เซชั่นของแต่ละกลุ่ม 
3. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท  

 



 
 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกจิ                                     นิรันดร ผานิจ 

บทท่ี 7 

นอร์มัลไลซ์เซชัน 

(Normalization) 
 

        ในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลในบางครั้งผู้วิเคราะห์อาจท าการวิเคราะห์โครงสร้างของ
ตารางได้ไม่สมบูรณ์ อาจจะเนื่องมาจากประสบการณ์ในการวิเคราะห์ เพ่ือเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง
ข้อมูลของแต่ละตารางให้ถูกต้องมากขึ้นจึงมีขั้นตอนในการตรวจสอบการออกแบบดังกล่าว เรียกว่า 
นอร์มัลไลซ์เซชัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล โดยเนื้อหาในบทที่ 7 ได้กล่าวถึง ความหมายของ
นอร์มัลไลซ์เซชัน ประโยชน์ของการนอร์มัลไลเซชัน รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานตั้งแต่ ขั้นที่ 1 ถึง ขั้นที่ 
3 และการฝึกปฏิบัติการนอร์มัลไลซ์เซชันฐานข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 7.1 นอร์มัลไลซ์เซชัน 
 Peter Rob and Carlos Coronel, (2009):153) กล่าวว่า ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีลักษณะ
โครงสร้างของข้อมูลเป็นตาราง 2 มิติ ในการออกแบบโครงสร้างข้อมูล ผู้วิเคราะห์จะท าการวิเคราะห์
และออกแบบโครงสร้างข้อมูลของระบบนั้นๆ ว่ามีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเป็นเช่นไร โดยนิยมใช้
แบบจ าลองอีอาร์อธิบายโครงสร้างของข้อมูล ในการออกแบบโครงสร้างข้อมูลบางครั้งนักวิเคราะห์
อาจวิเคราะห์โครงสร้างของตารางได้ไม่สมบูรณ์  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลของแต่ละตาราง ซึ่งจะท าให้ช่วยลดความผิดปกติ
ของข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ด้วยการท าเป็นให้เป็นบรรทัดฐาน เรียกว่า Normalization 

 

 วิเชียร เปี่ยมชัยสวัสดิ์. (2547:93-94) การนอร์มัลไลเซชันเป็นกระบวนการในการก าหนด
แอทริบิวต์ให้กับแต่ละเอนทิตี เพ่ือให้ได้โครงสร้างของข้อมูลที่ดี สามารถควบคุมความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูลหลีกเลี่ยงความผิดพลาดปกติของข้อมูล โดยทั่วไปผลลัพธ์ของการนอร์มัลไลเซชันจะได้ตารางที่
มีโครงสร้างซับซ้อนน้อยลง แต่จ านวนของตารางจะมากขึ้น การนอร์มัลไลเซชันมีการท างาน
ตามล าดับชั้นซึ่งเรียกว่า นอร์มัลฟอร์ม มีทั้งหมด 5 ล าดับชั้น 

 

 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2521:144) นอร์มัลไลเซชันเป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาทางด้านความซ้ าซ้อนของข้อมูลโดยการ ด าเนินการให้ข้อมูลในแต่ละรีเลชันอยู่ในหน่วยที่เล็ก
ที่สุดที่ไม่สามารถแยกย่อยได้อีก โดยยังคงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรีเรชันต่าง ๆ ไว้ตามหลักการ
ที่ก าหนดไว้ในรีเลชันโมเดล 

 

 สรุปได้ว่านอร์มัลไลซ์เซชัน หมายถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลในฐานข้อมูล 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลหลีกเลี่ยงความผิดปกติของข้อมูล ส าหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
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กระบวนการนอร์มัลไลเซชันมีการแบ่งออกเป็นขั้น ๆ เรียกว่า Normal Form หรือรูปแบบบรรทัด
ฐาน ซึ่งคิดค้นโดย อัดก้า เอฟ.คอดด์ (Edgar F. Codd) 

 

 

 
ภาพที่ 7.1 อี.เอฟ.คอดด์ (E.F.Codd) 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_F._Codd 

 

เพ่ือให้เข้าใจปัญหาที่เกิดจากความซ้ าซ้อนของข้อมูล ขอยกตัวอย่างประกอบ ดังนี้ 
 

รีเลชัน Product1 แสดงข้อมูลสินค้าและข้อมูลลูกค้าท่ีซื้อสินค้า 

productID productName Price Supplier 
1 ครีมมะขาม 50 กลุ่มแปรรูปมะขามหวานน้ าก้อ 
2 น้ าเสาวรสผสมน้ าผึ้ง 150 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ 
3 ปลาสม้บ้านไผ่สีทอง 150 ชุมชนแปรรูปอาหารบา้นไผ่สีทอง 
4 น้ าพริกปลากรอบทรงเครื่องไผ่สี

ทอง 
50 ชุมชนแปรรูปอาหารบา้นไผ่สีทอง 

5 มะขามแปรรูปสามรส 45 กลุ่มแปรรูปมะขามหวานน้ าก้อ 
6 ผ้าซิ่นย้อมคราม 750 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองส่องดาว 
7 ผ้าไหมซิ่นตีนจกลายโบราณ 2500 กลุ่มผา้ซิ่นตีนจกรัตนา 
8 ผ้าฝ้ายลายพญานาค 1200 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองส่องดาว 
9 

ไข่เค็มไอโอดีนสมุนไพรใบเตย 
50 ชุมชนไข่เค็มเสรมิไอโอดีนบ้านหนอง

สระพัง 
10 หมอนแปรรูปผ้าพื้นเมือง 120 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองส่องดาว 
11 เสื้อผ้าพื้นเมือง 300 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองส่องดาว 
12 มะขามกวนน้ าก้อ 50 กลุ่มแปรรูปมะขามหวานน้ าก้อ 
13 น้ าผึ้งเดือน 5 250 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ 
14 น้ าผึ้งเฝ้าไร่พอเพียง 200 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ 

 จากรีเลชัน Product1 จะพบว่ามีข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งท าให้มีความผิดปกติดังนี้ 
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  ความผิดปกติจากการเพิ่มข้อมูล (Insert Anomaly) จากรีเลชัน Product1 ถ้า
ก าหนดให้ รหัสสินค้าเป็นคีย์หลัก หากต้องการเพ่ิมข้อมูลผู้ผลิตสินค้า OTOP รายใหม่ (เพ่ิมเฉพาะ
ข้อมูลผู้ผลิตสินค้า แต่ผู้ผลิตยังไม่มีสินค้า) จะไม่สามารถเพ่ิมได้เนื่องจากแอตทริบิวต์รหัสสินค้าท่ีเป็น
คีย์หลักเป็นค่าว่างไม่ได้ 
  ความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Update Anomaly) เนื่องจากรีเลชัน 
Product1 มีข้อมูลซ้ าซ้อนกันเป็นจ านวนมาก หากต้องการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ จะต้องใช้เวลาในการ
แก้ไขข้อมูลนาน 

  ความผิดปกติจากการลบข้อมูล (Deletion Anomaly) อาจท าให้ข้อมูลบางส่วนสูญ
หายได้เช่น ถ้าท าการลบข้อมูลสินค้า ไข่เค็มไอโอดีนสมุนไพรใบเตย รหัสสินค้า 9 จะท าให้ข้อมูลผู้ผลิต
สินค้าโอทอป ชุมชนไข่เค็มเสริมไอโอดีนบ้านหนองสระพัง ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในฐานข้อมูลก็จะสูญ
หายไปด้วย 

 จากความผิดปกติจากการเพ่ิมข้อมูล, ความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ความผิดปกติ
จากการลบข้อมูล ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการท าให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแอตทริบิวต์ของแต่ละรีเลชัน เพ่ือให้ความซ้ าซ้อนของข้อมูลในแต่ละรีเลชัน
ลดลง 
 รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน โดยมีรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน ดังนี้ 

  

 
ภาพที่ 7.2 ขั้นตอนการนอร์มัลไลเซชัน 

  ที่มา : ผู้เขียน 
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 ซึ่งการนอร์มัลไลเซชันยิ่งท าการจัดรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานมากชั้นเท่าไหร่จะท าให้จ านวนเอน
ติต้ียิ่งเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับเอกสารประกอบการสอนนี้จะอธิบายขั้นตอนการนอร์มัลไลเซชัน รูปแบบที่
เป็นบรรทัดฐานขั้นที ่1 ถึงรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3 

 

 7.2 ประโยชน์ของการนอร์มัลไลเซชัน 
 เพ่ือให้โครงสร้างของข้อมูลมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ท าให้
ลดปัญหาความขัดแย้งของข้อมูลอีกด้วย สรุปได้ดังนี้  (Gavin Powell, 2006:49) 

1. ลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล 
2. เป็นการจัดโครงสร้างข้อมูลดีขึ้น 
3. แก้ไขปัญหาความผิดปกติของข้อมูล 

 

 7.3 รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 (First Normal Form : 1NF)  
 รีเลชันใด ๆ จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 ก็ต่อเมื่อทุกแอตทริบิวต์ในแต่ละ ทูเพิลมี
ค่าของข้อมูลเพียงค่าเดียว (Single valued) หรือไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ า (Repeating Group)  
 

 ตัวอย่างที่ 7.1 การจัดรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 ที่มีกลุ่มข้อมูลซ้ า 
 

                         ตาราง 7.1 แสดงรายการสั่งซื้อสินค้าที่มีกลุ่มข้อมูลซ้ า 

เลขที่ใบสั่งซื้อ รหัสสินค้า จ านวนสินค้า 

1234 
Product1 50 
Product2 65 
Product3 120 

1235 
Product2 60 
Product4 100 

1236 
Product2 50 
Product5 40 

1237 
Product4 90 
Product3 150 

1238 Product1 80 
 

 จากตาราง 7.1 จะพบว่ามีกลุ่มข้อมูลซ้ าจึงไม่อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานที่ 1 จึงท าการขจัด
กลุ่มข้อมูลซ้ าโดยท าการแยกแต่ละแอทริบิวต์ให้มีข้อมูลเพียงค่าเดียว (Single Value) ดังตารางที่ 7.2 
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                         ตารางที่ 7.2 แสดงรายการสั่งซื้อสินค้าท่ีอยู่ใน 1NF 

เลขที่ใบสั่งซื้อ รหัสสินค้า จ านวนสินค้า 
1234 Product1 50 
1234 Product2 65 
1234 Product3 120 
1235 Product2 60 
1235 Product4 100 
1236 Product2 50 
1236 Product5 40 
1237 Product4 90 
1237 Product3 150 
1238 Product1 80 

 

 จากตารางที่ 7.2 แสดงรายการสั่งซื้อสินค้าท่ีอยู่ใน 1NF เนื่องจากขจัดกลุ่มข้อมูลซ้ าแล้ว 

 

 7.4 ฟังก์ชันนัลดีเพนเดนซี (Functional dependency)  
 ฟังก์ชันนัลดีเพนเดนซี หมายถึง ค่าของแอตทริบิวต์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง  
แอตทริบิวต์รวมกันที่สามารถระบุค่าของแอตทริบิวต์อ่ืน ในทูเพิลเดียวกันของรีเลชันนั้น ๆ ได้  
 โดยแอตทริบิวต์หรือกลุ่มของแอตทริบิวต์ที่เป็นตัวระบุค่าของแอตทริบิวต์อ่ืน ๆ เรียกว่า 
Determinant และแอตทริบิวต์อ่ืน ๆ ที่ถูกระบุค่า เรียกว่า Dependent 

 ก าหนด  X , Y , Z   เป็น แอตทริบิวต์ของรีเลชัน R 

 ถ้าทราบค่าข้อมูลในแอตทริบิวต์ X แล้วสามารถบอกค่าข้อมูลในแอตทริบิวต์  Y , Z  ได้  
 แสดงว่าแอตทริบิวต์   Y , Z  มีฟังก์ชันการขึ้นต่อกันกับ แอตทริบิวต์  X 

 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์              
   

    X  Y , Z 

 

              Determinant    Dependent 

หรือเขียนแบบแผนภาพ 

 

 

 

ภาพที่ 7.3 ฟังก์ชันนัลดีเพนเดนซี 
  ที่มา : ผู้เขียน 

 

X Y Z 
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ตัวอย่าง 7.3 ถ้ารู้รหัสสินค้าก็จะรู้ว่าชื่อสินค้า 

                             รหัสสินค้า          ชื่อสินค้า 
  หรือ 

 

 

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 
 

ภาพที่ 7.4 ฟังก์ชันนัลดีเพนเดนซี 
  ที่มา : ผู้เขียน 

 

 7.5 ฟังก์ชันการข้ึนต่อกันแบบทั้งหมด (Full Functional dependency) 
 หมายถึงฟังก์ชันการขึ้นต่อกันระหว่างแอตทริบิวต์ที่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก (Nonkey attribute) มี
ฟังก์ชันการขึ้นต่อกันกับแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (Primary key) แบบทั้งหมด 

 หรือไม่มีฟังก์ชันการขึ้นกับบางส่วนของคีย์หลัก 

 

                            Full Functional dependency 

 

A B C D E F 
 

ภาพที่ 7.5 แผนภาพแสดงฟังก์ชันการข้ึนต่อกันแบบทั้งหมด 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 จากภาพที่ 7.5 แอตทริบิวต์ A และ B เป็นคีย์หลัก เมื่อทราบค่าแอตทริบิวต์ A และ B สามารถ
ทราบค่าของแอตทริบิวต์ C, D, E, F ได ้

 

 7.6 ฟังก์ชันการข้ึนต่อกันแบบบางส่วน (Partial Dependency) 
 พาร์เชียลดีเพนเดนซี (Partial Dependency) หมายถึง ฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน จะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรีเลชันนั้น ๆ มีคีย์หลักที่ประกอบด้วยแอตทริบิวต์มากกว่า 1 แอตทริบิวต์ 
(Composite Key) แล้วแอตทริบิวต์บางส่วนของคีย์หลักสามารถระบุค่าของแอตทริบิวต์อ่ืน ๆ ในทู
เพิลเดียวกันที่ไม่ใช่คีย์หลัก (Nonkey attribute) ของรีเลชันได้   
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Full Functional dependency      
 

A B C D E F 
 

                                     Partial Dependency 

 

ภาพที่ 7.6 แผนภาพแสดงพาร์เชียลดีเพนเดนซี 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 จากภาพที่ 7.6 แอตทริบิวต์ A และ B เป็นคีย์หลัก มีฟังก์ชันการข้ึนต่อกันแบบบางส่วน 
(Partial Dependency) ดังนี้ 

1. เมื่อทราบค่าแอตทริบิวต์ B สามารถทราบค่าของแอตทริบิวต์ D  

2. เมื่อทราบค่าแอตทริบิวต์ A สามารถทราบค่าของแอตทริบิวต์ E, F  

 
กรณีศึกษาการจัดเก็บข้อมูลการท างานโครงการต่าง ๆ ของพนักงาน  
 เป็นการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลการท างานโครงการต่าง ๆ ของพนักงาน (Peter Rob and 

Carlos Coronel, 2009:160-162) 
   

 
ภาพที่ 7.7 แผนภาพแสดงพาร์เชียลดีเพนเดนซี 

ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management. (2009:160) 
  

 7.7 รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2 (Second Normal Form : 2NF) 
 รีเลชันใด ๆ จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2 ก็ต่อเมื่อ 

1. รีเลชันนั้น ๆ อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 แล้ว  
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2.    แอตทริบิวต์ทุกตัวที่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก มีฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบทั้งหมดกับแอตทริบิวต์ที่
เป็นคีย์หลัก หรือขจัดพาร์เชียลดีเพนเดนซี 
 

ตัวอย่าง 7.4 การท าให้รีเลชันอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2 
 

                Full Functional dependency      
 

A B C D E F 
 

                        
 

ภาพที่ 7.8 แผนภาพแสดงพาร์เชียลดีเพนเดนซี 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 จากภาพที่ 7.8 จะพบว่ารีเลชันไม่อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2 เนื่องจากมีพาร์เชียลดี
เพนเดนซี 

 

 หลักการแปลงเป็น 2NF 

 1. หากมีรีเลชันใดที่มีพาร์เชียลดีเพนเดนซี่ให้แยกแอตทริบิวต์ดังกล่าวออกไปสร้างเป็นรีเลชัน
ใหม่ และในรีเลชันเดิมให้คงแอตทริบิวต์ที่ขึ้นกับทุกส่วนของคีย์หลักไว้ 
 2. สร้างรีเลชั่นใหม่ โดยดึงแอตทริบิวต์ที่ข้ึนกับบางส่วนของคีย์หลัก โดยก าหนดคีย์หลักของรีเล
ชันใหม ่จากแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักจากรีเลชันเดิม 

 

 ขั้นตอนที่ 1. พบว่ารีเลชันมีพาร์เชียลดีเพนเดนซี่จึงท าการแยกออกมาเป็นรีเลชันใหม่ดังนี้ 
 

 

 

A B C D E F 
 

  
 

ภาพที่ 7.9 แผนภาพแสดงพาร์เชียลดีเพนเดนซี 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

Partial Dependency 

Partial Dependency 

Partial Dependency 

Partial Dependency 
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 ท าการแยกออกมาเป็นรีเลชันใหม่ 
 

A E F 
 

 

B D 
ภาพที่ 7.10 แยกพาร์เชียลดีเพนเดนซีแยกออกมาเป็นรีเลชันใหม่ 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

ขั้นตอนที่ 2. ส ารวจแอตทริบิวต์ที่ข้ึนกับทุกส่วนของคีย์หลัก 

 

 

A B C 
 

 ภาพที่ 7.11 รีเลชันที่แยกพาร์เชียลดีเพนเดนซีออก 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 จากการท ารูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2 พบว่ามีการแยกรีเลชันออกเป็นรีเลชันใหม ่ท าให้
รีเลชันเป็น 3 รีเลชัน ดังนี ้
 

A E F 
 

 

B D 
 

 

A B C 
 

ภาพที่ 7.12 รีเลชันใหม่ที่อยู่ในบรรทัดฐานขั้นที่ 2 

ที่มา : ผู้เขียน 
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กรณีศึกษาการจัดเก็บข้อมูลการท างานโครงการต่าง ๆ ของพนักงาน 

 

กรณีศึกษาจ านวนโครงการและพนักงานที่ท าโครงการ พนักงานแต่ละคนท าได้หลาย
โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการก็จะมีจ านวนเวลาที่ท าโครงการของพนักงานคนนั้น ๆ 

 

 
ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management. (2009:161) 

 

เมื่อเข้าสู่บรรทัดฐานขั้นที่ 2จะแยกออกเป็น 3 ตารางดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 7.13 แผนภาพแสดงการรีมูพพาร์เชียลดีเพนเดนซี 

ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management. (2009:162) 
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 7.8 ทรานชิทีฟดีเพนเดนซี (Transitive Dependency) 
 ทรานชิทีฟดีเพนเดนซี คือฟังก์ชันการขึ้นต่อกันเองของแอตทริบิวต์ที่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก   
                                  Full Functional dependency 

 

M N O P Q 
 

                                         Transitive Dependency 

 

                                 Full Functional dependency      
 

A B C D E F 
 

                                                    Transitive Dependency 

                          ภาพที่ 7.14 แผนภาพแสดงทรานชิทีฟดีเพนเดนซี 
 ที่มา : ผู้เขียน 

 

 7.9 รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (Third Normal Form : 3NF) 
 รีเลชันใด ๆ จะมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3 ก็ต่อเมื่อ 

1. รีเลชันนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2 แล้ว 

2. รีเลชันนั้นต้องไม่มีฟังก์ชันการขึ้นต่อกันระหว่างแอททริบิวต์แบบทรานชิทีฟดีเพนเดนซี 
 

 หลักการแปลงให้เป็น 3NF 

        หากในรีเลชั่นมีฟังก์ชันการข้ึนต่อกันแบบทรานซิทีฟ ให้แยกแอททริบิวต์ที่ข้ึนต่อกันแบบทราน
ซิทีฟออกไปสร้างรีเลชั่นใหม่โดยให้คง Determinant  เอาไว้ในรีเลชั่นเดิมด้วย 

 

 ตัวอย่าง 7.5 การท าให้รีเลชันอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3 

 

Full Functional dependency      
 

A B C D E F 
 

                                                                     Transitive Dependency 

 ภาพที่ 7.14 แผนภาพแสดงทรานชิทีฟดีเพนเดนซี 



132  | บทที่ 7 นอร์มัลไลซเ์ซชัน่ 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

                      ที่มา : ผู้เขียน 

 

 ขั้นตอนที่ 1. พบว่ารีเลชันมีทรานชิทีฟดีเพนเดนซ่ีจึงท าการแยกออกมาเป็นรีเลชันใหม ่ดังนี้ 
 

 

E F 
 

     ภาพที่ 7.15 แผนภาพแยกแสดงทรานชิทีฟดีเพนเดนซี 
     ที่มา : ผู้เขียน 

 

 ขั้นตอนที่ 2.  ในส่วนรเีลชันเดิมก็ให้คง Determinant เอาไว้ 
 

 

A B C D E 
      

ภาพที่ 7.16 รีเลชันเดิมก็ให้คง Determinant เอาไว้ 
     ที่มา : ผู้เขียน 

 

 การท าให้รีเลชันอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3  ท าให้ได้รีเลชัน 2 รีเลชัน ดังนี้                                
 

           
                              และ 

A B C D E 
 

ภาพที่ 7.17 รีเลชันใหม่ที่อยู่ในบรรทัดฐานขั้นที่ 3 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 7.10 ฝึกปฏิบัตกิารนอรม์ัลไลซ์เซชันฐานข้อมูล 
 ข้อที่ 1. จากตัวอย่างรีเรชันสินค้าโอทอป จงอธิบายขั้นตอนการท าให้รีเลชันอยู่ในรูปแบบที่เป็น
บรรทัดฐานขั้นที่ 3  โดยให้อธิบายทีละข้ันตอน โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นแล้วน าเสนอหน้า
ห้องเรียน  
 

รหัสสั่งซื้อ วันที่สั่งซ้ือ จ านวนซ้ือ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา รหัสประเภทสนิค้า ชื่อประเภทสนิค้า 

E F 
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 ข้อที่ 2. จากตัวอย่างรีเรชัน Learn จงอธิบายขั้นตอนการท าให้รีเลชันอยู่ในรูปแบบที่เป็น
บรรทัดฐานขั้นที่ 3  โดยให้อธิบายทีละข้ันตอน โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นแล้วน าเสนอหน้า
ห้องเรียน  
 

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เกรด สาขาวิชา เบอร์โทรสาขา 

 

 

 7.11 บทสรุป 
 นอร์มัลไลซ์เซชัน หมายถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลในฐานข้อมูล เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลหลีกเลี่ยงความผิดปกติของข้อมูล ส าหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งคิดค้นโดย    
อัดก้า เอฟ.คอดด์ หากออกแบบโครงสร้างของรีเลชันไม่ดีจะท าให้รีเลชันเกิดข้อผิดพลาด  

 ความผิดปกติจากการเพ่ิมข้อมูล (Insert Anomaly)   
 ความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Update Anomaly)   

 ความผิดปกติจากการลบข้อมูล (Deletion Anomaly)   
 กระบวนการท าให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน เพ่ือท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแอตทริ
บิวต์ของแต่ละรีเลชัน เพ่ือให้ความซ้ าซ้อนของข้อมูลในแต่ละรีเลชันลดลง โดยมีข้ันตอนนอร์มัลไลซ์เซ
ชัน ดังนี้ 

1. รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 

รีเลชันใด ๆ จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 ก็ต่อเมื่อทุกแอตทริบิวต์ในแต่ละ  
ทูเพิลมีค่าของข้อมูลเพียงค่าเดียว (single valued) หรือไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ า (Repeating 

Group)  
  ฟังก์ชันนัลดีเพนเดนซี หมายถึง ค่าของแอตทริบิวต์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแอตทริบิวต์

รวมกันที่สามารถระบุค่าของแอตทริบิวต์อ่ืน ๆ ในทูเพิลเดียวกันของรีเลชันนั้นได้  
   

 ฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบบางส่วน (Partial Dependency) อ่านว่า พาร์เชียลดีเพนเดนซี จะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรีเลชันนั้น ๆ มีคีย์หลักที่ประกอบด้วยแอตทริบิวต์มากกว่า 1 แอตทริบิวต์ 
(Composite Key) แล้วแอตทริบิวต์บางส่วนของคีย์หลักสามารถระบุค่าของแอตทริบิวต์อ่ืน ๆ ใน 

ทูเพิลเดียวกันที่ไม่ใช่คีย์หลัก (Nonkey attribute) ของรีเลชันได้   
 

2. รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2 

รีเลชันใด ๆ จะอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2 ก็ต่อเมื่อ 

   2.1 รีเลชันนั้น ๆ อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 แล้ว  
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   2.2  แอตทริบิวต์ทุกตัวที่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก มีฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบทั้งหมดกับแอตทริ
บิวต์ที่เป็นคีย์หลัก หรือขจัดพาร์เชียลดีเพนเดนซี 

  ทรานชิทีฟดีเพนเดนซี (Transitive Dependency) คือฟังก์ชันการขึ้นต่อกันเองของแอ
ตทริบิวต์ที่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก 

 

3. รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (Third Normal Form : 3NF) 
   รีเลชันใด ๆ จะมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3 ก็ต่อเมื่อ 

  3.1 รีเลชันนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2 แล้ว 

  3.2 รีเลชันนั้นต้องไม่มีฟังก์ชันการขึ้นต่อกันระหว่างแอททริบิวต์แบบทรานชิทีฟดีเพนเดนซี 
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ค าถามท้ายบท 

 
1. นอร์มัลไลซ์เซชันหมายถึงอะไร 

2. จงอธิบายความหมายของ Data Anomaly ทั้ง 3 รูปแบบ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

3. Function Dependency หมายถึงอะไร           
4. Partial Dependency หมายถึงอะไร                
5. Transitive Dependency หมายถึงอะไร                             
6. จงอธิบายขั้นตอนการแปลงให้อยู่ในบรรทัดฐานขั้นที่ 2 และบรรทัดฐานขั้นที่ 3   

 

 

 

 

7. จงอธิบายขั้นตอนการแปลงให้อยู่ในบรรทัดฐานขั้นที่ 2 และบรรทัดฐานขั้นที่ 3   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

ภาษาในการประมวลผลข้อมลู 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

8.1 ภาษาเอสคิวแอล 

8.2 ประเภทของค าสั่งของภาษา SQL 

8.3 ค าสั่งเพ่ิมข้อมูล (Insert) 
8.4 ค าสั่งค้นหาข้อมูล (Select) 

8.4.1 เลือกแสดงบางคอลัมน์ 
8.4.2 เปลี่ยนหัวคอลัมน์เป็นข้อความอ่ืนด้วย SELECT... AS 

8.4.3 แสดงข้อมูลที่ไม่ซ  ากันด้วย DISTINCT 

8.4.4 จัดเรียงข้อมูลด้วย ORDER BY 

8.5 เงื่อนไข (Where) 
8.5.1 ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร 

8.5.2 ตัวด าเนินการทางตรรกศาสตร 

8.5.3 ตัวด าเนินการ Distinct, In, Like, Between AND 

8.6 ค าสั่งปรับปรุงข้อมูล (Update) 
8.7 ค าสั่งลบข้อมูล (Delete) 
8.8 ฝึกปฏิบัติการ 

8.8.1 การเพ่ิมข้อมูลสินค้า 

8.8.2 การค้นหาข้อมูลสินค้า 

8.8.3 การปรับปรุงข้อมูลสินค้า 

8.8.4 การลบข้อมูลสินค้า 

บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายความหมายของภาษาเอสคิวแอลได้ 
2. อธิบายประเภทของค าสั่งของภาษาเอสคิวแอลได้ 
3. อธิบายค าสั่งเพ่ิมข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
4. อธิบายค าสั่งค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการได้ 
5. อธิบายเงื่อนไขในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
6. อธิบายค าสั่งลบข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
7. อธิบายค าสั่งปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
8. สามารถปฏิบัติการเพ่ิมข้อมูลสินค้า, ค้นหาข้อมูลสินค้า, ปรับปรุงข้อมูลสินค้า, ลบข้อมูล

สินค้า ในฐานข้อมูลได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
1. วิธีสอน 

1.1 น าเข้าสู่บทเรียนโดยวีดิทัศน์ 
1.2 ใช้วิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
1.3 ใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
1.4 ฝึกปฏิบัติการเพ่ิมข้อมูลสินค้า, ค้นหาข้อมูลสินค้า, ปรับปรุงข้อมูลสินค้า, ลบ

ข้อมูลสินค้า ในฐานข้อมูล  
 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 เปิดวิดีทัศน์เนื อหาภาษาในการประมวลผลข้อมูล พร้อมทั งตั งโจทย์ประเด็น
ค าถามก่อนเรียน 

2.2 การบรรยายโดยใช้โปรแกรม PowerPoint  
2.3 แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการฝึกปฏิบัติการเพ่ิมข้อมูลสินค้า, ค้นหาข้อมูล

สินค้า, ปรับปรุงข้อมูลสินค้า, ลบข้อมูลสินค้า พร้อมสุ่มกลุ่มอธิบายหน้าชั นเรียน 

2.4 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 
บทที่ 8. ภาษาในการประมวลผลข้อมูล 

2. โปรแกรม PowerPoint 
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3. โปรแกรม phpMyAdmin 
4. โปรแกรม Xampp 
5. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมในการถามตอบการบรรยาย 
2. ตรวจผลการปฏิบัติเพ่ิมข้อมูลสินค้า 
3. ตรวจผลการปฏิบัติค้นหาข้อมูลสินค้า 
4. ตรวจผลการปฏิบัติปรับปรุงข้อมูลสินค้า 
5. ตรวจผลการปฏิบัติลบข้อมูลสินค้า  
6. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท  
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การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ                                                   นิรันดร ผานิจ 

บทท่ี 8 

ภาษาในการประมวลผลข้อมลู 

 

   ในบทที่ 8 จะกล่าวถึงภาษาที่ใช้ในการการประมวลผลข้อมูล เรียกว่า ภาษาเอสคิวแอล 
(SQL) ภาษาในการประมวลผลข้อมูลเป็นภาษาที่ใช้เป็นค าสั่งด าเนินการกับข้อมูล เช่น ค าสั่งเพ่ิม
ข้อมูล (Insert), ค าสั่งสืบค้นข้อมูล (Select), ค าสั่งปรับปรุงข้อมูล (Update) และค าสั่งลบข้อมูล 
(Delete) โดยการประมวลผลจะต้องมีเงื่อนไขในการประมวลผลเพื่อให้การประมวลผลถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลที่ต้องการจริง ๆ   นอกจากค าสั่งข้างต้นยังมีประเภทของค าสั่งของภาษาเอสคิวแอลอีกจ านวน
มาก อีกทั้งฝึกปฏิบัติการในการใช้ภาษาเอสคิวแอลในการด าเนินการกับข้อมูล เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ภาษาในการประมวลผลข้อมูล และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคตได้  
  

 8.1 ภาษาในการประมวลผลข้อมูล 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2551:272) กล่าวว่าภาษาเอสคิวแอลจัดเป็นภาษามาตรฐาน ท างาน

บนระบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ซึ่งเป็นภาษาที่ สามารถน าไปใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเมนเฟรม 

คอมพิวเตอร์จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบ
จัดการฐานข้อมูลที่ล้วนแต่สนับสนุนค าสั่งเอสคิวแอลทั้งสิ้น 

ภาษาเอสคิวแอลถูกพัฒนาขึ้นจากแนวความคิด หลักการทางคณิตศาสตร์ คือ Relational 
algebra และ Relational calculus ซึ่งเป็นแนวคิดท่ี E.F. Codd เป็นผู้คิดค้นข้ึนเมื่อในปี ค.ศ. 1970 
และต่อมาทางบริษัทไอบีเอ็มได้เริ่มพัฒนางานวิจัยเมื่อปี ค.ศ. 1974 โดยใช้ชื่อ Structured English 
Query Language (SEQUEL)  

Paul Wilton and John W. Colby. (2005:7). ภาษาเอสคิวแอลภาษาเอสคิวแอลถูกสร้าง
ขึ้นด้วยบริษัทไอบีเอ็มโดยการท างานสนับสนุนการท างานของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวาง ท าให้ในปี ค.ศ. 1987 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน International 
Organization for Standardization หรือ ISO ได้ก าหนดให้ภาษาเอสคิวแอลเป็นภาษามาตรฐาน
ด้านฐานข้อมูล 

โดยในส่วนของภาษาเอสคิวแอลได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการการใช้งาน หรือสนับสนุนการท างานของฐานข้อมูลสมัยใหม่ที่มีความสลับซับซ้อน    
มากขึ้น เช่น SQL-86, SQL-89, SQL-92, SQL-99, SQL-2003 เป็นต้น  
    สรุปได้ว่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีโครงสร้างลักษณะตาราง 2 มิติ ประกอบด้วยแถวและ
คอลัมน์ ในการด าเนินการกับฐานข้อมูลมีภาษาในการประมวลผลข้อมูลเรียกว่า ภาษาเอสคิวแอล 
(SQL) ย่อมาจาก Structured Query Language พัฒนาโดยบริษัท IBM เป็นภาษาที่ได้รับความนิยม
ในปัจจุบันเนื่องจากการเรียกใช้ข้อมูลท าได้ง่าย โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ เช่น Join, intersect 

, Union ซึ่งการใช้งานภาษาเอสคิวแอล ในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ 
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   รูปแบบที่ 1. ใช้ค าสั่งโดยตรงกับฐานข้อมูล (Interactive SQL) โดยผู้ใช้งานต้องเข้าใจ
ภาษาเอสคิวแอล 

 

 
 

ภาพที่ 8.1 ค าสั่งภาษาเอสคิวแอลโดยตรงกับฐานข้อมูล 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

   รูปแบบท่ี 2. ภาษาเอสคิวแอลแทรกในภาษาต่าง ๆ (Embedded  SQL) 
 

   ตัวอย่าง ภาษาเอสคิวแอลแทรกในภาษา C# 
public class Example 

{ 

    static void Main()  
    { 

        string cs = @"server=localhost;userid=abcd;password=1234;database=otop"; 
 

        MySqlConnection conn = null; 

        try  

        { 

          conn = new MySqlConnection(cs); 
          conn.Open(); 
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          MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(); 
          cmd.Connection = conn; 

          cmd.CommandText = "INSERT INTO Authors(Name) VALUES(@Name)"; 
          cmd.Prepare();            
          cmd.Parameters.AddWithValue("@Name", "นิรันดร ผานิจ"); 
          cmd.ExecuteNonQuery(); 
 

        }catch(MySqlException ex){ 
          Console.WriteLine("Error: {0}",  ex.ToString()); 
        } finally{ 

            if (conn != null) { 
                conn.Close(); 
            } 

        } 

    } 

} 

 

  โดยภาษาเอสคิวแอลได้รับมาตรฐาน American National Standards Institute (ANSI)  ใน
ปี 1986 และมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO)  ในปี 1987 แต่ก็
มีค าสั่งบางส่วนที่แต่ละบริษัทพัฒนาเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน ANSI เพ่ือให้มีจุดเด่นในทางการค้า     
ของบริษัทนั้น ๆ  

 

วัตถุประสงค์ของภาษาเอสคิวแอล 

1. สร้างฐานข้อมูลและโครงสร้างของรีเลชัน 
2. สนับสนุนด้านการจัดการข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยการเพ่ิมการปรับปรุงการลบ

ข้อมูลออกจากรีเลชัน 
3. สนับสนุนงานคิวรี่ข้อมูล 

 

 8.2 ประเภทของค าสั่งของภาษาเอสคิวแอล 
     ภาษาเอสคิวแอล มีชุดค าสั่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  (Peter Rob and 

Carlos Coronel, 2009:225) 
1. กลุ่มค าสั่ งที่ ใช้ ในการนิยาม ก าหนดหรือสร้างโครงสร้างข้อมูล (Data Definition 

Language: DDL) เช่น ก าหนดคุณสมบัติในตารางว่า ตารางมีคอลัมน์อะไรบ้าง แต่
ละคคอลัมน์เป็นข้อมูลชนิดใด ขนาดเท่าไหร่ ตัวอย่าง การสร้างตาราง, แก้ไขโครงสร้าง
ตาราง, เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เป็นต้น  
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2. กลุ่มค าสั่งที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล (Data Manipulation Language: 
DML) เช่น การเพ่ิมข้อมูล (INSERT), การปรับปรุง (UPDATE), การลบ (DELETE), การ
สืบค้นข้อมูล (SELECT) 

3. กลุ่มค าสั่งที่ใช้ในการก าหนดสิทธิ (Data Control Language: DCL) เช่น การอนุญาต 
(Grant) หรือการยกเลิกสิทธิ (Revoke) ในฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดการทรานแซกชัน 
(Transaction Management) ท าให้ตารางหรือฐานข้อมูลผู้ใช้แต่ละคนสามารถมีสิทธิ   
ที่ต่างกันได้  

 

 8.3 ค าสั่งเพ่ิมข้อมูล (Insert) 
     ค าสั่ง INSERT เป็นค าสั่งเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล  
 

  
ภาพที่ 8.2 ตาราง Category 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 

   รูปแบบท่ี 1 ไม่ระบุชื่อคอลัมน์ 
 INSERT INTO table_name 

VALUES (value1, value2, value3, ...); 
 

   ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลในตาราง Category  

                   หมวดหมู่สินค้า (CateName) = เครื่องมือทางการเกษตร   
                   รหัสหมวดหมู ่(CategoryID)  = 6   
 

 INSERT INTO Category 

VALUES (6, 'เครื่องมือทางการเกษตร'); 
 

ผลการรันค าสั่ง 
[SQL] INSERT INTO Category 
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VALUES (6, 'เครื่องมือทางการเกษตร'); 
Affected rows: 1 

Time: 0.073s 

ผลการเพ่ิมข้อมูลในตาราง Category 

 

 
 

ภาพที่ 8.3 ผลการเพ่ิมข้อมูลในตาราง Category แบบไม่ระบุคอลัมน์ 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

      รูปแบบท่ี 2 ระบุชื่อคอลัมน์ จะเป็นการจับคู่ระหว่าง column และ value 

 INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) 
VALUES (value1, value2, value3, ...); 

 

   ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลในตาราง Category  

           หมวดหมู่สินค้า (CateName) =  อาหารสัตว์   
           รหสัหมวดหมู่ (CategoryID) = 7  

 

        INSERT INTO Category (CategoryID, CateName) 
       VALUES (7, 'อาหารสัตว์'); 

  หรือ  
        INSERT INTO Category (CateName, CategoryID) 
        VALUES ('อาหารสัตว์', 7); 
 

ผลการรันค าสั่ง 
  [SQL] INSERT INTO Category (CateName, CategoryID) 
  VALUES ('อาหารสัตว์', 7); 
  Affected rows: 1 
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  Time: 0.081s 

 

  ผลการเพ่ิมข้อมูลในตาราง Category  
 

 
 

ภาพที่ 8.4 ผลการเพ่ิมข้อมูลในตาราง Category แบบระบุคอลัมน์ 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 8.4 ค าสั่งสืบค้นข้อมูล (Select) 
  ค าสั่ง select เป็นค าสั่งสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล  
 

          8.4.1 การสืบค้นทุกคอลัมน์ 
            การสืบค้นและเลือกมาเพียงบางคอลัมน์ ด้วยการระบุ  * แทนการระบุชื่อคอลัมน์ที่
ต้องการ โดยล าดับต่างๆจะเป็นล าดับที่เหมือนกับล าดับในตาราง 

 

 รูปแบบ 

   SELECT * FROM table_name 

 

    ตัวอย่าง 
     SELECT * FROM Product 

 

 

   ผลการรันค าสั่ง 
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ภาพที่ 8.5 ผลการสืบค้นข้อมูลในตาราง Category 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

          8.4.2 การสืบค้นบางคอลัมน์ 
   การสืบค้นและเลือกมาเพียงบางคอลัมน์ ด้วยการระบุชื่อคอลัมน์ที่ต้องการ โดย
สามารถสลับคอลัมน์ ตามล าดับที่ผู้ใช้งานต้องการ 

 

    รูปแบบ 

   SELECT column3, column1,  column2, ... 
   FROM table_name 

 

    ตัวอย่าง 
   SELECT ProductID, Name, Price FROM product 
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                   ผลการรันค าสั่ง 

 
 

ภาพที่ 8.6 ผลการสืบค้นข้อมูลในตาราง Category เลือกเพียงบางคอลัมน์ 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

          8.4.3 เปลี่ยนหัวคอลัมน์ด้วย SELECT... AS 

   ในการใช้ค าสั่ง select สามารถเปลี่ยนชื่อให้หัวคอลัมน์ได้ด้วยค าสั่ง AS 

    

    รูปแบบ 

  SELECT column1 AS title_name1, column2 AS title_name2, ... 
FROM table_name 

 

    ตัวอย่าง 
   SELECT ProductID AS รหัสสินค้า,  
                              Name AS ชื่อสินค้า,  
                              Price AS ราคา 
                   FROM product 
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   ผลการรันค าสั่ง 
 

 
ภาพที่ 8.7 ชื่อให้หัวคอลัมน์ได้ด้วยค าสั่ง AS 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

      8.4.4 การสืบค้นโดยไม่แสดงข้อมูลที่ซ  ากัน 

          เป็นค าสั่ง SELECT ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตัดค่าที่ซ้ ากันออกให้แสดงเพียงแค่ค่าเดียว   
      ด้วยค าสั่ง DISTINCT 

 

 SELECT DISTINCT unit  
FROM product 

 

   ผลการรันค าสั่ง 

 
 

ภาพที่ 8.8 ค าสั่ง DISTINCT สืบค้นโดยไม่แสดงข้อมูลที่ซ้ า 

ที่มา : ผู้เขียน 
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8.4.5 การสืบค้นพร้อมจัดเรียงข้อมูล 

   เป็นการสืบค้นแล้วท าการจัดเรียงข้อมูลตามฟิวด์ต่าง ๆ ที่เราต้องการจัดเรียงด้วย
ค าสั่ง ORDER BY  โดยมี การจัดเรียง 2 รูปแบบคือ 

1. ASC เรียงจากน้อยไปหามาก 

2. DESC เรียงจากมากไปหาน้อย  
   ถ้าไม่ระบบรูปแบบการเรียงจะเป็นการจัดเรียงแบบ ASC 

 

    รูปแบบ 

  SELECT column1, column2, ... 
FROM table_name 

ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC; 

 

    ตัวอย่าง สืบค้นข้อมูลสินค้า (Product) โดยเรียงราคา (price)  จากมากไปหา 

                                      น้อย 

  

     SELECT ProductID, Name, Price FROM product 

     ORDER BY Price DESC 

 

   ผลการรันค าสั่ง 

 
 

ภาพที่ 8.9 ค าสั่ง ORDER การจัดเรียงข้อมูล 

ที่มา : ผู้เขียน 
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   การจัดเรียงแบบหลายคอลัมน์โดยจะท าการจัดเรียงในคอลัมน์แรกก่อนถ้ามีข้อมูล
เหมือนกันก็จะจัดเรียงตามรูปแบบของคอลัมน์ที่ 2  
 

    ตัวอย่าง สบืค้นข้อมูลจากตาราง product โดยเรียงข้อมูล CategoryID  จาก 
น้อยไปหามาก (ASC) ถ้าข้อมูล CategoryID เท่ากัน ให้เรียกข้อมูล SupplierID จากมากไปหาน้อย 

 

   SELECT ProductID, CategoryID, SupplierID, Name, Price  

   FROM product 

   ORDER BY CategoryID ASC, SupplierID DESC 

    

    ผลการรันค าสั่ง 

 
 

                              ภาพที ่8.10 ค าสั่ง ORDER การจัดเรียงข้อมูล 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 8.5 การประมวลผลแบบเงื่อนไข (Where) 
   เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับที่ต้องการ ในการสืบค้นข้อมูลโดยปกติจะต้องระบุเงื่อนไขของข้อมูล  
เช่น ขอข้อมูลคนไทยที่อายุตั้งแต่ 60 ปี หรือขอข้อมูลรายการสินค้าที่มีในคลังสินค้าน้อยกว่า 100 ชิ้น 
เป็นต้น ในภาษาเอสคิวแอล สามารถระบุเงื่อนไขในการด าเนินการกับข้อมูลได้โดยระบุในส่วนของ 
WHERE ดังนี้ 
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   รูปแบบ 

 SELECT column1, column2, ... 
FROM table_name 

WHERE condition; 

 

   ตัวอย่าง 
   SELECT * FROM product 

WHERE price >= 200; 

   

 ผลการรันค าสั่ง 

 
 

ภาพที่ 8.11 การประมวลผลแบบเงื่อนไข ราคามากกว่าเท่ากับ 200 บาท (price >= 200)  
ที่มา : ผู้เขียน 

 

8.5.1 ตัวด าเนินการทางตรรกศาสตร์ 
 

       ตารางท่ี 8.1  ตัวด าเนินการทางตรรกศาสตร์ 
โอเปอเรเตอร์ ความหมาย 

= เท่ากับ 

<> เท่ากับ  บางเวอร์ชันใช้ != 

> มากกว่า 
< น้อยกว่า 

>= มากกว่าหรือเท่ากับ 

<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
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8.5.2 ตัวด าเนินการ AND, OR, NOT 

  ผู้ใช้งานสามารถใช้ AND, OR หรือ NOT ในการเชื่อมเงื่อนไขหลาย ๆ เงื่อนไขเข้า
ด้วยกัน โดยการใช้  
   AND จะเป็นจริงถ้าเง่ือนไขท้ัง 2 เป็นจริง อื่น ๆ เป็นเท็จ 

   OR จะเป็นเท็จถ้าเง่ือนเท็จทั้ง 2 เป็นเท็จ อ่ืน ๆ เป็นจริง 
     
   ตารางท่ี 8.2  ตัวด าเนินการ AND, OR 

เงื่อนไข 1 เงื่อนไข 2 AND OR 
T T T T 
T F F T 
F T F T 
F F F F 

 

   NOT ค่าจะสลับตรงข้ามกับค่าความของเงื่อนไขปัจจุบัน 

 

    ตารางท่ี 8.3  ตัวด าเนินการ NOT 

เงื่อนไข NOT 
T F 
F T 

 

 

    รูปแบบ  การใช้ AND 

 SELECT column1, column2, ... 
FROM table_name 

WHERE condition1 AND condition2 AND condition3; 
 

    ตัวอย่าง สืบค้นข้อมูลสินค้าที่มีราคา (price) น้อยกว่า 500   
                              และดาว (star) น้อยกว่า 5 ดาว 

 

 SELECT * FROM Customers 

WHERE price < 500 AND star < 5 

   ผลการรันค าสั่ง 
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ภาพที่ 8.12 ตัวด าเนินการ AND, OR, NOT  
ที่มา : ผู้เขียน 

    รูปแบบ การใช้ OR 

 SELECT column1, column2, ... 
FROM table_name 

WHERE condition1 OR condition2 OR condition3; 

    ตัวอย่าง สืบค้นข้อมูลสินค้าที่มีราคา (price) น้อยกว่า 500 หรือ ดาว (star)  
น้อยกว่า 5 ดาว 

   
   SELECT *  FROM product 

   WHERE price < 500 OR star < 5 

 

ผลการรันค าสั่ง 

 
ภาพที่ 8.13 ตัวด าเนินการ OR  ราคาน้อยกว่า 500 หรือ ดาว น้อยว่า 5 

ที่มา : ผู้เขียน 
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    รูปแบบ การใช้ NOT 

 

 SELECT column1, column2, ... FROM table_name 

WHERE NOT condition; 

 

    ตัวอย่าง สืบค้นข้อมูลสินค้าที่มี ดาว (star) ไม่ใช่ 4 ดาว 

   SELECT  ProductID, Name, Price, total, unit, star 

   FROM product 

   WHERE  NOT star = 4  
 

  ผลการรันค าสั่ง 

 
ภาพที่ 8.14 ตัวด าเนินการ NOT 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

8.5.3 ตัวด าเนินการ   Between  

   เป็นการก าหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการ ชนิดของข้อมูลอาจเป็นได้ท้ัง ตัวเลข ตัวอักษร 
หรือวันเวลา โดยการก าหนดค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงข้อมูล 

   รูปแบบ 

SELECT column_name(s) 
FROM table_name 
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2; 

 

    ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลสินค้าที่ราคาระหว่าง 100 และ 500  
   SELECT ProductID, Name, Price FROM product 

= 
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   WHERE Price BETWEEN 100 AND 500  
 

   ผลการรันค าสั่ง 

 
ภาพที่ 8.15 ตัวด าเนินการ BETWEEN 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

8.5.4 ตัวด าเนินการ IN  

   การใช้ IN เพ่ือเลือกข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลในชุดที่ก าหนด เช่น   value1, value2 

    รูปแบบ 

    SELECT column_name(s) 
    FROM table_name 

    WHERE column_name IN (value1, value2, ...); 
    
   หรือการสืบค้นในค าสั่งเอสคิวแอลซ้อนค าสั่งเอสคิวแอล 

    SELECT column_name(s) 
    FROM table_name 

    WHERE column_name IN (SELECT STATEMENT); 
 

    ตัวอย่าง 
  SELECT ProductID, Name, Price, unit FROM product 

WHERE unit IN ('ขวด', 'กลอ่ง'); 
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 ผลการรันค าสั่ง 

 
ภาพที่ 8.16 ตัวด าเนินการ IN 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

8.5.5 ตัวด าเนินการ Like 

  เป็นการเลือกข้อมูลที่ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย % และ
เครื่องหมาย _ โดย 
      เครื่องหมาย % แทนอักษรศูนย์หรือกีตั่วก็ได้ 
      เครื่องหมาย _  แทนอักษรศูนย์หรือหนึ่งตัวเท่านั้น  
    

    รูปแบบ 

 SELECT column1, column2, ... 
FROM table_name 

WHERE columnN LIKE pattern; 

 

    ตัวอย่าง เงื่อนไขเลือกรายการที่ Name มีค าว่า ผ้า อยู่ด้านหน้าสุดด้านหลัง
เป็นอะไรก็ได้ 

   SELECT * FROM product WHERE Name LIKE 'ผ้า%' 

  

    

 

ผลการรันค าสั่ง 

 
ภาพที่ 8.17 ตัวด าเนินการ LIKE 

ที่มา : ผู้เขียน 
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    ตัวอย่าง เงื่อนไขเลือกรายการที่ Name มีค าว่า ทอง อยู่ด้านหลังสุดด้านหน้า
เป็นอะไรก็ได้ 

    SELECT * FROM product WHERE Name LIKE '%ทอง' 
    

ผลการรันค าสั่ง 

 
   ภาพที่ 8.18 ตัวด าเนินการ LIKE 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

    ตัวอย่าง เงื่อนไขเลือกรายการที่ Name มีตัวอักษร 1 ตัวแล้วต่อด้วยค าว่า ลา 
ตัวต่อไปเป็นอะไรก็ได้กี่ตัวก็ได้ 

    SELECT * FROM product WHERE Name LIKE '_ลา%' 

    

ผลการรันค าสั่ง 

 
ภาพที่ 8.19 ตัวด าเนินการ LIKE  

ที่มา : ผู้เขียน 

 

    ตัวอย่าง เงื่อนไขเลือกรายการที่ Name ขึ้นต้นด้วยค าว่าน้ า ตัวต่อไปเป็นอะไร
ก็ได้กี่ตัวก็ได้และให้ลงท้ายด้วย “ง” 
 

   SELECT * FROM product WHERE Name LIKE 'น้ า%ง' 
    

ผลการรันค าสั่ง 

 
ภาพที่ 8.20 ตัวด าเนินการ LIKE  

ที่มา : ผู้เขียน 
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8.5.6 ฟังก์ชัน MIN(), MAX(), COUNT(), AVG(), SUM()    
  1. ฟังก์ชัน MIN() จะส่งกลับค่าท่ีเล็กที่สุดของคอลัมน์ที่เลือกที่ตรงกับเกณฑ์ท่ีระบุ  
       

     รูปแบบ 
      SELECT MIN(column_name) 

    FROM table_name 
    [WHERE condition;] 

 

         ตัวอย่าง  หาจ านวนสินค้า (total) ที่มีน้อยที่สุด 
              SELECT MIN(total) AS min_total  
               FROM product 
 
    ผลการรันค าสั่ง 

 
 

ภาพที่ 8.21 ฟังก์ชัน MIN(total) 
ที่มา : ผู้เขียน 

 
   2. ฟังก์ชัน MAX() จะส่งกลับค่าท่ีมากที่สุดของคอลัมน์ที่เลือกที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ 
 

       รูปแบบ 
    SELECT MAX(column_name) 

   FROM table_name 
   [WHERE condition;] 

 

           ตัวอย่าง  หาจ านวนสินค้า (total) ที่มีน้อยที่สุด 
              SELECT MAX(total) AS max  
             FROM product 
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    ผลการรันค าสั่ง 

 
ภาพที่ 8.22 ฟังก์ชัน MAX(total) 

ที่มา : ผู้เขียน 

 
   3. ฟังก์ชัน COUNT() จะแสดงจ านวนแถวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ  
     

     รูปแบบ 
 SELECT COUNT(column_name)  

FROM table_name 
[WHERE condition;] 

 

         ตัวอย่าง  จ านวนแถวสินค้าที่ได้ 4 ดาว 
             SELECT COUNT(*) AS max  
             FROM product 
          WHERE star = 4 
 
    ผลการรันค าสั่ง 

 
ภาพที่ 8.23 ฟังก์ชัน COUNT(*) 

ที่มา : ผู้เขียน 

 
   4. ฟังก์ชัน AVG() จะส่งคืนค่าเฉลี่ยของคอลัมน์ตัวเลข  
     

    รูปแบบ 
 SELECT AVG(column_name)  

FROM table_name 
[WHERE condition;] 
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   5. ฟังก์ชัน SUM () จะส่งกลับผลรวมของคอลัมน์ตัวเลข 
 

     รูปแบบ 
  SELECT AVG(column_name)  

 FROM table_name 
 [WHERE condition;] 

 
 

 8.6 ค าสั่งปรับปรุงข้อมูล (Update) 
  ค าสั่ง UPDATE เป็นค าสั่งที่ใช้ในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง 
 

   รูปแบบ  
  UPDATE table_name 

  SET column1 = value1, column2 = value2, ... 
  [WHERE condition] 
 

  หมายเหตุ : ในการปรับปรุงข้อมูลควรระบุเงื่อนไขใน WHERE เพราะถ้าไม่ก าหนดเงื่อนไข  
  WHERE ในค าสั่ง UPDATE จะท าการปรับปรุงข้อมูลทุกๆเรคคอร์ดในตาราง 
 

   ตัวอย่าง ปรับปรุงข้อมูลในตาราง Product เปลี่ยนชื่อของสินค้า เรคคอร์ดที่มี 
ProductID เท่ากับ 1 เปลี่ยนชื่อ (name) เป็น ครีมมะขามผสมน้ าผึ้ง และเปลี่ยนราคา (price) เป็น 
90 บาท 

  UPDATE Product 

  SET name = 'ครีมมะขามผสมน้ าผึ้ง', price = 90 

  WHERE ProductID=1; 

 

ผลการรันค าสั่ง 
 

ก่อนใช้ค าสั่ง UPDATE 
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หลังใช้ค าสั่ง UPDATE 

 
  

ภาพที่ 8.24 ตัวอย่าง ปรับปรุงข้อมูลในตาราง Product 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 8.7 ค าสั่งลบข้อมูล (Delete) 
  ค าสั่ง DELETE เป็นค าสั่งที่ใช้ในการลบข้อมูลในตาราง 
 

   รูปแบบที่ 1.  
   DELETE FROM table_name; 

   [WHERE condition] 
 

   รูปแบบที่ 2.  
   DELETE * FROM table_name; 

   [WHERE condition] 
 

  หมายเหตุ : ในการลบข้อมูลควรระบุเงื่อนไขใน WHERE เพราะถ้าไม่ก าหนดเงื่อนไข  
  WHERE ในค าสั่ง DELETE จะท าการลบข้อมูลทุกๆเรคคอร์ดในตาราง 
 

   ตัวอย่าง ลบข้อมูลในตาราง Product เรคคอร์ดที่มี SupplierID เท่ากับ 5 

  DELETE * FROM  Product 

  WHERE SupplierID = 5; 

 

 8.8 ฝึกปฏิบัติการในชั นเรียน 
  1.  ให้เขียนค าสั่งภาษาเอสคิวแอลในการเพิ่มข้อมูลสินค้าดังต่อไปนี้ลงในตาราง 
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Product 3 รายการ โดยนักศึกษาสมมุติข้อมูลขึ้นมาเอง 
  2.  ให้เขียนค าสั่งภาษาเอสคิวแอลสืบค้นข้อมูลสินค้า (Product) ที่มีราคา (Price) น้อยกว่า 
200 บาท และเป็นสินค้า 5 ดาว (Star) 
  3.  ให้เขียนค าสั่งภาษาเอสคิวแอลสืบค้นข้อมูลสินค้า (Product) เลือกเฉพาะรูปแบบหน่วย 
(unit) เป็น ขวด และ กระปุก เท่านั้น เฉพาะสินค้าที่ไม่เป็นน้ า (ชื่อไม่มีค าว่าน้ า) โดยเรียงล าดับข้อมูล
ตามดาว (star) ของสินค้า    
  4.  ให้เขียนค าสั่งภาษาเอสคิวแอลหาค่าเฉลี่ยราคาสินค้า ของสินค้าประเภทอาหาร  
 

 

 8.9 บทสรุป 
  ภาษาเอสคิ วแอล (SQL) ย่อมาจาก Structured Query Language เป็นภาษาในการ
ประมวลผลข้อมูล ใช้ในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ร่วมกับภาษาคอมพิวเตอร์อ่ืน  ๆ มี 3 
กลุ่มชุดค าสั่งหลัก ๆ ดังนี้ 
  1.  กลุ่มค าสั่ งที่ ใช้ ในการนิยาม ก าหนดหรือสร้างโครงสร้างข้อมูล (Data Definition 
Language) 
  2.  กลุ่มค าสั่งที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล (Data Manipulation Language) 
  3.  กลุ่มค าสั่งที่ใช้ในการก าหนดสิทธิการใช้ฐานข้อมูล (Data Control Language) 
  เอกสารประกอบการสอนนี้จะเน้นการใช้ชุดค าสั่งในกลุ่มค าสั่งที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลใน
ฐานข้อมูล  
  โดยมีค าสั่งหลักๆดังนี้ 

1. ค าสั่ง INSERT เป็นค าสั่งเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล 

2. ค าสั่ง SELECT เป็นค าสั่งสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล 

3. ค าสั่ง UPDATE เป็นค าสั่งที่ใช้ในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง 
4. ค าสั่ง DELETE เป็นค าสั่งที่ใช้ในการลบข้อมูลในตาราง 

  ทุก ๆ ค าสั่งจะมีเงื่อนไขในการเข้าถึงหรือจัดการกับข้อมูล ในส่วนของ WHERE เพ่ือให้สามารถ
จัดการกับฐานข้อมูลตรงวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
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ค าถามท้ายบท 

 
  1.  ให้เขียนค าสั่งภาษาเอสคิวแอล เพ่ิมหมวดหมู่สินค้า  “พันธุ์ไม้/ไม้ดอก/ไม้
ประดับ” ในตาราง category 

  2. จากตาราง Product ให้เขียนค าสั่งภาษาเอสคิวแอล หาค่าเฉลี่ยราคาสินค้า
ของ กลุ่มแปรรูปมะขามหวานน้ าก้อ 

  3.  จากตาราง Product ให้ท าการปรับปรุงข้อมูลขึ้นราคาสินค้าที่เป็นสินค้า 5 
ดาว เพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีก 7%  
  4.  จากตาราง Product ให้เขียนค าสั่งภาษาเอสคิวแอล ลดราคาสินค้าลงมา 
10% ของราคาเดิม ของ SupplierID ที่มีค่า 1 และ 2 และมีดาวสินค้า ต่ ากว่า 5 

  5.  เนื่องจากผู้ผลิตสินค้า กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ ได้ยุบกลุ่ม ให้เขียนค าสั่งเอสคิวแอล 
ลบข้อมูลสินค้า กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่  ออกจากตาราง Product 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 

ความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 

9.1 วัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย 

9.2 การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

9.3 การสร้างบัญชีผู้ใช้ของ MySQL 

9.4 การก าหนดสิทธิให้แก่บัญชีผู้ใช้  
9.5 ประเภทและระดับของสิทธิผู้ใช้งาน  
9.6 การถอนสิทธิและการลบบัญชีผู้ใช้งาน  
9.7 การควบคุมความปลอดภัยด้วยวิว 

9.8 ข้อดีของวิว 

9.9 ข้อจ ากัดของวิว 

9.10  การสร้างวิว 

9.11  การปรับปรุงวิว 

9.12  การลบวิว 

9.13  ฝึกปฏิบัติการการสร้างบัญชีผู้ใช้ของ MySQL และก าหนดสิทธิให้แก่บัญชีผู้ใช้ได้ 
9.14  ฝึกปฏิบัติการสร้างวิวข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 

บทสรุป 
ค าถามท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. อธิบายวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลได้ 
2. สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของ MySQL ได้ 
3. สามารถก าหนดสิทธิให้แก่บัญชีผู้ใช้ได้  
4. อธิบายประเภทและระดับของสิทธิผู้ใช้งานได้  
5. สามารถถอนสิทธิและการลบบัญชีผู้ใช้งานได้  
6. อธิบายการควบคุมความปลอดภัยด้วยวิวได้ 
7. สามารถสร้างวิว, ปรับปรุงวิว, ลบวิวในฐานข้อมูล MySQL ได้ 
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8. ฝึกปฏิบัติการการสร้างบัญชีผู้ใช้ของ MySQL และก าหนดสิทธิให้แก่บัญชีผู้ใช้ได้ 
9. ฝึกปฏิบัติการสร้างวิวข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. วิธีสอน 
 
1.1 น าเข้าสู่บทเรียนโดยวีดิทัศน์ 
1.2 ใช้วิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
1.3 ใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 
1.4 ฝึกปฏิบัติการการสร้างบัญชีผู้ใช้ของ MySQL และก าหนดสิทธิให้แก่บัญชีผู้ใช้ 
1.5 ฝึกปฏิบัติการสร้างวิวข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า  
 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

2.1 เปิดวิดีทัศน์เนื้อหาความปลอดภัยของฐานข้อมูล พร้อมทั้งตั้งโจทย์ประเด็น
ค าถามก่อนเรียน 

2.2 การบรรยายโดยใช้ PowerPoint  
2.3 แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการฝึกปฏิบัติการการสร้างบัญชีผู้ใช้ของ MySQL 

และก าหนดสิทธิให้แก่บัญชีผู้ใช้ พร้อมสุ่มกลุ่มอธิบายหน้าชั้นเรียน 
2.4 แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการฝึกปฏิบัติการสร้างวิวข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 

พร้อมสุ่มกลุ่มอธิบายหน้าชั้นเรียน 

2.5 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 
บทที่ 9. ความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

2. โปรแกรม PowerPoint 
3. โปรแกรม phpMyAdmin 
4. โปรแกรม Xampp 
5. ใบงาน 
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การวัดและประเมินผล 
 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมในการบรรยาย 
2. ตรวจผลการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน 
3. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท 
4. ตรวจใบงาน 
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การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ                                                   นิรันดร ผานิจ 

บทท่ี 9 
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

(Database Security) 
 

 ความส าคัญอย่างหนึ่งของของระบบฐานข้อมูลคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ท าให้
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย ป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิในการใช้ข้อมูลเข้าถึงข้อมูล  โดยมีบัญชีผู้ใช้
ฐานข้อมูลในการพิจารณาสิทธิ ซึ่งบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลจะเห็นโครงสร้างข้อมูลที่อาจเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันแล้วแต่สิทธิโดยมีผู้ดูแลระบบก าหนดให้ อีกทั้งการสร้างวิวในการเลือกข้อมูลเฉพาะ
บางส่วนน ามาแสดง หรือข้อมูลที่เกิดจากการค านวณมาแสดงแทนข้อมูลจริง ซึ่งในบทที่ 9 จะอธิบาย
ขั้นตอนรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลโดยเลือกระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ดังรายละเอียด   
แต่ละหัวข้อ 

 

 9.1 การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2521:234-238) กล่าวว่า การรักษาความ

ปลอดภัยให้กับข้อมูลภายในฐานข้อมูล ในเบื้องต้นใช้การก าหนดสิทธิ์ให้กับ
ผู้ใช้แต่ละคนในการใช้งานข้อมูล ซึ่งสิทธิ์การใช้งานจะถูกก าหนดโดย
ผู้บริหารฐานข้อมูล เมื่อมีการก าหนดสิทธิแล้วโปรแกรมระบบการ
จัดการฐานข้อมูล จะท าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์การกระท า  ต่าง ๆ ของ
ผู้ใช้งานว่าการกระท าใดมีสิทธิ์และการกระท าได้มีสิทธิ์                
ในการใช้ข้อมูลนั้น   

 
         การก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับหนึ่ง  ซึ่งจะไม่
สามารถป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้ โดยวิธีนี้จึงมีอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมในการป้องกันการโจรกรรม
ข้อมูลได้แก่กระบวนการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งเป็นการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถอ่านเข้าใจ
ได้โดยตรงจะต้องมีกระบวนการถอดรหัส จึงจะสามารถเข้าใจข้อมูลนั้น ๆ ได้ 

ค าสั่งที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลได้แก่ 
1. ค าสั่ง GRANT เป็นค าสั่งก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ข้อมูล 
2. ค าสั่ง REVOKE เป็นค าสั่งก าหนดยกเลิกสิทธิให้กับผู้ใช้ข้อมูล 

 
         Peter Rob and Carlos Coronel. (2009:542 ) กล่ าไว้ ว่ า  การรักษาความปลอดภั ย        
ของข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ใช่เพียงการป้องกันเฉพาะข้อมูลที่จะถูกลักลอบหรือโจรกรรมเท่านั้น ค าว่า
การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล รวมถึงการดูแลองค์ประกอบทั้งหมดของฐานข้อมูลด้วย เช่น
บ ารุงรักษา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร และข้อมูล ในการออกแบบการรักษาความปลอดภัย    
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ของข้อมูลต้องมีการควบคุมส่วนประกอบทั้งหมดให้เหมาะสมทั้งระบบ ซึ่งมักถูกละเลยหรือมองข้าม
ในอดีต 

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้อ านวยความสะดวก        
ในการท างาน ซึ่งในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ นิยมจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
แทนการจัดเก็บไว้ในกระดาษ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวโดยส่วนมากจะถูกจัดเก็บโดยระบบฐานข้อมูลนั้นเอง 

 

สรุปได้ว่าการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับฐานข้อมูล ปกป้องไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิในการใช้ข้อมูลเข้าใช้ข้อมูล ท าให้ระบบฐานข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือและปลอดภัย โดยผู้ที่มีสิทธิใช้งานจะต้องมี user และรหัสผ่านเท่านั้นถึงสามารถใช้งาน
ฐานข้อมูลได ้รวมถึงการดูแลบ ารุงรักษาองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลด้วย ซึ่งหลักๆ ได้แก่ 

1.  Software     2. Hardware       3. Data     4. Procedures    5. People 

 

 
 

ภาพที่ 9.1 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 

ที่มา : Database Systems: Design, Implementation, and Management (2009:19) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.2 แสดงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ต้องมี User และรหัสผ่าน 

ที่มา : ผู้เขียน 



บทที่ 9 ความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 173 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

 9.2 การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล มีข้อหนึ่งคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ท าให้ความ
มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิในใช้งานหรือสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ 
โดยรูปแบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีดังนี้ 

1. สร้างสร้างบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ใช้  
2. การเข้ารหัสข้อมูล  
3. การก าหนดมุมมองของผู้ใช้ 

 

 9.3 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL Server 
 ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เป็นฐานข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้สามารถ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลได้นั้น ในการเข้าระบบก่อนใช้งานฐานข้อมูลเพ่ือความปลอดภัย
ของข้อมูลต้องระบุข้อมูล  1. ผู้ใช้งาน (user) 2. รหัสผ่าน (password) โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งลูก
ข่ายและแม่ข่ายสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านระบบแลน (LAN) หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) โดย
เครื่อง MySQL Database Server ปกติจะใช้พอร์ต 3306  ในเอกสารประกอบการสอนนี้จะอธิบาย
ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL Server ที่ติดตั้งมากับโปรแกรม Xampp เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ได้นั้นจะต้องท าการ Start MySQL Server ผ่าน Xampp Control 
Panel ก่อนดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 9.3 การ Start MySQL  
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 ขั้นตอนที่ 1.  การเชื่อมต่อมายเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ ด้วยค าสั่ง  
   mysql -u ชื่อผู้ใช้งาน –p รหัสผ่าน 
  เช่น 
        mysql -u root –p 
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                            ภาพที่ 9.4 การเชื่อมต่อมายเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 ขั้นตอนที่ 2. แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ เมื่อท าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL จะปรากฏ
ข้อความต้อนรับการเชื่อมต่อส าเร็จ 

 

 
ภาพที่ 9.5 แสดงผลการเชื่อมต่อส าเร็จ 

ที่มา : ผู้เขียน 

 
 ถ้าหากเชื่อมต่อส าเร็จจะแสดงข้อความแนะน าการใช้งานเบื้องต้น 
 Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 
 โดยสามารถพิมพ์ help; หรือ \h ส าหรับขอความช่วยเหลือในการใช้งาน  
        พิมพ์  \c  ส าหรับเคลียร์หน้าจอ 

 

 
ภาพที่ 9.6 ค าสั่ง exit ส าหรับออกจากฐานข้อมูล 

ที่มา : ผู้เขียน 
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 ขั้นตอนที่ 3. เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้พิมพ์ค าว่า exit เพ่ือออกจากการเชื่อมต่อ 

  mysql> exit 
  Bye 

 

 9.4 การสร้างบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL 
 ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล  MySQL หรือ user ใช้ค าสั่ง CREATE USER ซึ่งมีรูปแบบ   
ของค าสั่งดังนี้ 

 

 รปูแบบของค าสั่ง 

CREATE USER 'userName'@'localhost' 

       IDENTIFIED BY 'password' 

       [PASSWORD EXPIRE INTERVAL day DAY]; 

 

userName หมายถึง ชื่อของผู้ใช้งานฐานข้อมูล 
password  หมายถึง รหัสผ่านของ userName นั้น ๆ 

 PASSWORD EXPIRE INTERVAL day DAY ส าหรับก าหนดวันหมดอายุของรหัสผ่าน day วัน 

 

  ตัวอย่าง 9.1 การสร้างบัญชีผู้ใช้ 
   
                      CREATE USER 'nirun'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345'; 
 

 
ภาพที่ 9.7 การสร้าง user ใหม่ชื่อ nirun 

ที่มา : ผู้เขียน 
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 เป็นการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ชื่อ nirun และก าหนดรหัสผ่านคือ '12345' ในการสร้างบัญชีผู้ใช้
สามารถสร้างได้พร้อมกันหลาย ๆ บัญชีผู้ใช้ด้วยค าสั่งเพียงค าสั่งเดียวดังตัวอย่างด้านล่าง 

 

 ตัวอย่าง 9.2 การสร้างบัญชีผู้ใช้พร้อมกันหลายๆ user 

 CREATE USER 
  'user1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwordUser1', 
  'user2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwordUser2', 
   'user3'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwordUser3'; 

  

 9.5 การลบบัญชีผู้ใช้ MySQL  
 ในฐานข้อมูล MySQL สามารถลบบัญชีผู้ใช้โดยใช้ค าสั่ง DROP USER  

 รูปแบบ 

 DROP USER userName; 
 
         userName บัญชีผู้ใชท้ี่ต้องการลบ 
 

  ตัวอย่าง 9.3 การลบบัญชีผู้ใช้ MySQL 

 

     DROP USER 'nirun'@'localhost'; 

  เป็นการลบบัญชีผู้ใช้ชื่อ nirun ออกจากฐานข้อมูล 

 

 

ภาพที่ 9.8 ลบบัญชีผู้ใช้ nirun ออกจากฐานข้อมูล 
ที่มา : ผู้เขียน 
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การลบบัญชีผู้ใช้สามารถลบได้มากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้ด้วยค าสั่งเพียงค าสั่งเดียวดังตัวอย่าง
ด้านล่าง 

 

  ตัวอย่าง 9.4 การลบบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้ 
 

    DROP USER 'user1'@'localhost', 'user2'@'localhost'; 
 
 จากตัวอย่างเป็นการลบบัญชีผู้ใช้ user1 และ user2 พร้อมกัน 
 

 

 9.6 การก าหนดสิทธิให้แก่บัญชีผู้ใช้ 
 ฐานข้อมูล MySQL สามารถก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล ท าให้ข้อมูลมีความ
ปลอดภัย (security) และเป็นการป้องกันผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลน าข้อมูลจากฐานข้อมูล
มาใช้ อันอาจจะเกิดผลเสียกับระบบฐานข้อมูลได้ การก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเป็นหน้าที่ของ
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) ในการก าหนดให้สิทธิ หรือบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับมอบ
สิทธิ  (Authorization) ค าสั่งที่เก่ียวกับสิทธิในการใช้ข้อมูลมี 2 ค าสั่งหลัก ๆ ได้แก่ 

 1. ค าสั่ง GRANT ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล 

       2. ค าสั่ง REVOKE ยกเลิกสิทธิผู้ใช้ฐานข้อมูล 

 

 โดยผู้ใช้งานสามารถแสดงข้อมูลสิทธิผู้ใช้ฐานข้อมูลด้วยค าสั่ง SHOW GRANTS การก าหนด
สิทธิ สามารถก าหนดให้กับระดับต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. Global Privileges เป็นสิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้กับทุก ๆ ฐานข้อมูล 
2. Database Privileges เป็นสิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้กับฐานข้อมูลที่ระบุเท่านั้น 
3. Table Privileges เป็นสิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้กับตารางท่ีระบุเท่านั้น 
4. Column Privileges เป็นสิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้กับคอลัมน์ที่ระบุเท่านั้น 

 5. PROCEDURE และ FUNCTION เป็นสิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้กับฟังก์ชั่นหรือ 

โพชิเยอร์ 
 ยกตัวอย่างการก าหนดสิทธิให้กับตาราง โดยมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้ SELECT, INSERT, 
UPDATE, DELETE, INDEX, CREATE, ALTER, DROP, GRANT OPTION หรือ ALL โดยสิทธิเหล่านี้
สามารถก าหนดรวมกันได้  
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  รูปแบบ 

                                                                    
                       GRANT privileges ON object TO user; 

 
  privileges หมายถึง สิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ดูแลระบบก าหนดให้กับ user 

 object หมายถึง สิ่งที่ต้องการก าหนดสิทธิให้ เช่น ฐานข้อมูล, ตาราง  
 user หมายถึง บัญชีผู้ใช้งาน 

 

 ตาราง 9.1 สิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูล (Privileges) 
สิทธิ ความหมาย 

SELECT สามารถการด าเนินการค าสั่ง SELECT ได้ 
INSERT สามารถการด าเนินการเพ่ิมข้อมูลได้ 
UPDATE สามารถการด าเนินการปรับปรุงได้ 
DELETE สามารถการด าเนินการค าสั่งลบข้อมูลได้ 
INDEX สามารถสร้างดัชนี (INDEX) บนตารางที่มีอยู่ได้ 

CREATE สามารถสร้างตารางได้ 
ALTER สามารถปรับปรุงโครงสร้างของตารางได้ 
DROP สามารถลบตารางได้ 

GRANT OPTION สามารถก าหนดสิทธิที่ตนเองมีอยู่ให้กับผู้อ่ืนได้ 
ALL ให้ด าเนินการสิทธิ์ทั้งหมดยกเว้น GRANT OPTION ได้ 

 

 ตัวอย่าง 9.5 การก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ 

การก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ nirun ให้สามารถ SELECT, INSERT, UPDATE และ 
DELETE ตาราง product ด้วยค าสั่ง GRANT ดังนี้ 

                                                                                                
 

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON otop.product TO 'nirun'@'localhost'; 

          หมายเหตุ : otop.product หมายถึง ตาราง product  ในฐานข้อมูล otop 
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 ตัวอย่าง 9.6 การก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ให้กับทุกๆตาราง 

 การก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ nirun ให้สามารถ SELECT, INSERT, UPDATE และ 
DELETE ทุกๆตาราง ในฐานข้อมูล otop ด้วยค าสั่ง GRANT ดังนี้ 

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON otop.*  TO 'nirun'@'localhost'; 
 
 หมายเหตุ : otop.* หมายถึง ทุก ๆ ตารางในฐานข้อมูล otop 
 

  ตัวอย่าง 9.7 การก าหนดสิทธิทุกสิทธิ ให้กับผู้ใช้บนตาราง product 
   การก าหนดสิทธิ  ALL ให้กับผู้ใช้ nirun บนตาราง product ในฐานข้อมูล otop 
 

GRANT ALL ON otop.product TO 'nirun'@'localhost';  

 

  ตัวอย่าง 9.8 การก าหนดสิทธิ  SELECT บนตาราง product ให้กับผู้ใช้ทุกคน 

GRANT SELECT ON otop.product TO '*'@'localhost'; 

 

 9.7 การยกเลิกสิทธิในตาราง 
 การยกเลิกสิทธิด้วยค าสั่ง REVOKE สิทธิต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ SELECT, INSERT, UPDATE, 
DELETE, INDEX, CREATE, ALTER, DROP, GRANT OPTION หรือ  ALL สิทธิ เห ล่ านี้ ส ามารถ
ก าหนดรวมกันได้ 

   

                                                                                    

               รูปแบบ        REVOKE privileges ON object FROM user; 
 

  privileges หมายถึง สิทธิต่าง ๆ  
 object หมายถึง สิ่งที่เราต้องการยกเลิกสิทธิ เช่น ตาราง 
 user หมายถึง บัญชีผู้ใช้งาน 
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 ตัวอย่าง 9.9 การยกเลิกสิทธิ UPDATE และ DELETE ตาราง product ของผู้ใช้ nirun 

ด้วยค าสั่ง REVOKE   

 REVOKE  UPDATE, DELETE ON otop.product FROM 'nirun'@'localhost'; 

 

 ตัวอย่าง 9.10 การยกเลิกสิทธิ  ALL ตาราง product ของผู้ใช้ nirun  

REVOK ALL ON otop.product FROM 'nirun'@'localhost'; 

 

        ตัวอย่าง 9.11 การยกเลิกสิทธิ  DELETE ตาราง product ให้กับผู้ใช้ทุกคน 

REVOK DELETE ON otop.product FROM '*'@'localhost'; 

 

 9.8 การควบคุมความปลอดภัยด้วยวิว 
 การควบคุมความปลอดภัยด้วยการสร้างวิว เป็นการสร้างโครงสร้างข้อมูลใหม่โดยโครงสร้างวิว
จะเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลจริง เป็นการน าข้อมูลในตารางมาแสดง เป็นเพียงตารางเสมือน
เป็นการป้องกันผู้ใช้งานฐานข้อมูลไม่ให้เห็นโครงสร้างข้อมูลทั้งหมดของฐานข้อมูล โดยสามารถ
ก าหนดให้แสดงข้อมูลเพียงบางส่วน หรือแสดงข้อมูลหลายๆตารางในวิวเดียวท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจ
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น อีกท้ังยังสามารถก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้งานบางท่านสามารถ  

 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2551:284) กล่าวว่า การสร้างวิวเป็นการสร้างตารางสมมุติขึ้นมาเพ่ือ
น าไปให้กับผู้ใช้บางกลุ่ม โดยให้ผู้ใช้เรานั้นสามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการจากอยู่ที่เราก าหนดให้
เท่านั้น 

 

ภาพที่ 9.9 View2 ที่สร้างมาจากตาราง T1 และ T2 
ที่มา : ผู้เขียน 
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ตาราง Supplier 
SupplierID SupplierName SupplierAddress SupplierProvince SupplierMobile 

1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร ่ 99 หมู่ 9 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝา้ไร ่ หนองคาย 0883126789 

2 กลุ่มแปรรูปมะขามหวานน้ ากอ้ 12 หมู่ 11 ต.น้ ากอ้ อ.หล่มสกั เพชรบุรณ ์ 0989106957 

3 ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านไผ่สทีอง 89 หมู่ 10 ต.นาดี อ.หนองแสง อุดรธาน ี 0891234576 

4 กลุ่มผ้าซ่ินตีนจกรัตนา 23 หมู่ 45 ต.กุมภวาปี อ.กุม  อุดรธาน ี 0859108754 

5 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองสอ่งดาว 51 หมู่ 2 ต.ปทุมวาปี อ.สอ่ง  สกลนคร 0896781670 

6 ชุมชนไขเ่ค็มเสริมไอโอดนีบ้านหนองสระพัง 2 หมู่ 2 ต.กกแดง อ.นิคมค า  มุกดาหาร 0876428201 

 

                                              ตาราง Category 
CategoryID CateName 

1 อาหาร 
2 เครื่องดื่ม 

3 ผ้า เครือ่งแต่งกาย 

4 ของใช้ ประดับ ตกแต่ง 
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

           ตาราง Product 
ProductID SupplierID CategoryID ProductName Price Unit 

1 2 5 ครีมมะขาม 50.00 ตลบั 

3 3 1 ปลาส้มบ้านไผ่สีทอง 150.00 หอ่ 

4 3 1 น า้พริกปลากรอบทรงเคร่ืองไผ่สีทอง 50.00 กระปกุ 

5 2 1 มะขามแปรรูปสามรส 45.00 กระปกุ 

6 5 3 ผ้าซิน่ย้อมครามสวยๆงาม 200.00 โต 

7 4 3 ผ้าไหมซิน่ตีนจกลายโบราณ 2500.00 ผืน 

8 5 3 ผ้าฝา้ยลายพญานาค 1200.00 ผืน 

9 6 1 ไข่เคม็ไอโอดีนสมนุไพรใบเตย 50.00 กลอ่ง 
10 5 4 หมอนแปรรูปผ้าพืน้เมือง 120.00 ใบ 

11 5 3 เสือ้ผ้าพืน้เมือง 300.00 ตวั 

12 6 1 ไข่เคม็ดนิสอพอง 50.00 กลอ่ง 
13 2 1 มะขามกวนน า้ก้อ 50.00 หอ่ 

14 1 1 น า้ผึง้เดือน 5 250.00 ขวด 

15 1 1 น า้ผึง้เฝา้ไร่พอเพียง 200.00 ขวด 

22 5 3 ผ้าซิน่ย้อมคราม 750.00 ผืน 

ภาพที่ 9.10 โครงสร้างฐานข้อมูลสินค้า หมวดหมู่สินค้าและผู้ผลิตสินค้า 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 จากภาพที่ 9.10 โครงสร้างฐานข้อมูลสินค้าเราสามารถสร้างวิวเพ่ือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เราสนใจ ตัวอย่างการสร้างวิว View1 แสดงข้อมูลเพียงบางฟิลด์ 

View1 แสดงข้อมูลเพียงบางฟิลด์ 
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ProductID ProductName Price SupplierName CateName 
1 ครีมมะขาม 50 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองสอ่งดาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
3 ปลาส้มบ้านไผ่สีทอง 150 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ อาหาร 
4 น้ าพรกิปลากรอบทรงเครื่องไผ่สทีอง 50 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ อาหาร 
5 มะขามแปรรูปสามรส 45 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ อาหาร 
6 ผ้าซ่ินย้อมครามสวยๆงาม 200 ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านไผ่สทีอง ผ้า เครือ่งแต่งกาย 
7 ผ้าไหมซิ่นตีนจกลายโบราณ 2500 ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านไผ่สทีอง ผ้า เครือ่งแต่งกาย 
8 ผ้าฝ้ายลายพญานาค 1200 ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านไผ่สทีอง ผ้า เครือ่งแต่งกาย 
9 ไข่เค็มไอโอดีนสมุนไพรใบเตย 50 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ อาหาร 
10 หมอนแปรรูปผ้าพืน้เมอืง 120 กลุ่มผ้าซ่ินตีนจกรัตนา ของใช้ ประดับ ตกแต่ง 
11 เสื้อผ้าพืน้เมอืง 300 ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านไผ่สทีอง ผ้า เครือ่งแต่งกาย 
12 ไข่เค็มดินสอพอง 50 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ อาหาร 
13 มะขามกวนน้ าก้อ 50 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ อาหาร 
14 น้ าผึ้งเดอืน 5 250 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ อาหาร 
15 น้ าผึ้งเฝ้าไร่พอเพียง 200 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร่ อาหาร 
22 ผ้าซ่ินย้อมคราม 750 ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านไผ่สทีอง ผ้า เครือ่งแต่งกาย 

 

 

 

 

 

        View2 แสดงข้อมูล ราคาที่รวม VAT 7% ของสินค้าประเภทอาหาร 

ProductID ProductName Price IncludeVat CateName 

3 ปลาส้มบ้านไผ่สีทอง 150 160.5 อาหาร 
4 น้ าพรกิปลากรอบทรงเครื่องไผ่สทีอง 50 53.5 อาหาร 
5 มะขามแปรรูปสามรส 45 48.15 อาหาร 
9 ไข่เค็มไอโอดีนสมุนไพรใบเตย 50 53.5 อาหาร 
12 ไข่เค็มดินสอพอง 50 53.5 อาหาร 
13 มะขามกวนน้ าก้อ 50 53.5 อาหาร 
14 น้ าผึ้งเดอืน 5 250 267.5 อาหาร 
15 น้ าผึ้งเฝ้าไร่พอเพียง 200 214 อาหาร 

 

 

 

 

 

 

 9.9 การสร้างวิว 
 โดยมีรูปแบบค าสั่งเอสคิวแอลในการสร้างวิวดังนี้  (Oracle Corporation, 2017:1920) 
 

 
CREATE VIEW  View2  AS  

SELECT 

product.ProductID, 

product.ProductName, 

product.Price, 

(product.Price*0.07)+product.Price AS includeVat, 

category.CateName 

FROM product INNER JOIN category  

ON  product.CategoryID = category.CategoryID 

WHERE category.CategoryID = 1 
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  รูปแบบ ค าสั่งในการสร้างวิว 

 CREATE 
  [OR REPLACE] 
     [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}] 
     [DEFINER = { user | CURRENT_USER }] 
     [SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }] 
 VIEW view_name [(column_list)] 
 AS ค าสั่ง SELECT เพ่ือเลือกข้อมูลจากตารางต่างๆ 

     [WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION] 
 

  ตัวอย่าง 9.12 การสร้างวิว newview ส าหรับแสดงรายการสินค้าที่มีราคา (Price) 
มากกว่า 500 บาท 

 

     CREATE VIEW newview AS  
 SELECT 

 product.Price, 

 product.unit, 

 product.ProductName , 

 product.SupplierMobile 

 FROM product 

 WHERE (product.Price > 500) ; 
 

 ผลการสร้างวิว newview        
             วิว newview 

ProductName Price unit 
ผ้าไหมซิ่นตีนจกลายโบราณ 2500 ผืน 
ผ้าฝ้ายลายพญานาค 1200 ผืน 
ผ้าซิ่นย้อมคราม 750 ผืน 

  
 

  ตัวอย่าง 9.13 การสร้างวิว udon แสดงข้อมูลสินค้าของ Supplier ทีช่ื่อจังหวัด 

มีค า 'ธานี' 
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 CREATE VIEW udon AS  

 SELECT product.ProductID,  

        product.ProductName, 

 product.Price, 

 supplier.SupplierName, 

 supplier.SupplierMobile 

 FROM (product LEFT JOIN supplier  

       ON (product.SupplierID = supplier.SupplierID))  
 WHERE (supplier.SupplierProvince like '%ธานี%') 

 

    วิว udon 
ProductID ProductName Price SupplierName SupplierMobile 

3 ปลาส้มบ้านไผ่สีทอง 150 ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านไผ่สทีอง 0891234576 

4 น้ าพรกิปลากรอบทรงเครื่องไผ่สทีอง 50 ชุมชนแปรรูปอาหารบ้านไผ่สทีอง 0891234576 

7 ผ้าไหมซิ่นตีนจกลายโบราณ 2500 กลุ่มผ้าซ่ินตีนจกรัตนา 0859108754 

 

 

 9.10 การปรับปรุงวิว 
 เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งผู้ใช้งานฐานข้อมูลอาจต้องการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลภายในวิว เช่น 
เปลี่ยนจากการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมของสินค้า จาก 7% เป็น 10% สามารถสร้างได้ดัง
รูปแบบดังนี้ (Oracle Corporation, 2017:1920) 

  

  รูปแบบ การปรับปรุงวิว 

 CREATE OR REPLACE  

 VIEW view_name [(column_list)] 
 AS ค าสั่ง SELECT เพ่ือเลือกข้อมูลจากตารางต่าง ๆ 

     [WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION] 
 

  ตัวอย่าง 9.14 การปรังปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลของวิว newview ส าหรับแสดงรายการ
สินค้าท่ีมีราคา (Price) น้อยกว่า 500 บาท 

 

    CREATE OR REPLACE VIEW newview AS  
 SELECT 
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    product.productID,     
    product.Price, 

    product.unit, 

    product.ProductName, 

 FROM product 

 WHERE (product.Price < 500) ; 
 

 ผลการปรังปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลของวิว newview        
 

              วิว newview ที่ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลแล้ว 

productID Price unit ProductName 
1 50 ตลับ ครีมมะขาม 
3 150 ห่อ ปลาส้มบ้านไผ่สีทอง 
4 50 กระปกุ น้ าพรกิปลากรอบทรงเครื่องไผ่สทีอง 
5 45 กระปกุ มะขามแปรรูปสามรส 
6 200 โต ผ้าซ่ินย้อมครามสวยๆงาม 
9 50 กล่อง ไข่เค็มไอโอดีนสมุนไพรใบเตย 
10 120 ใบ หมอนแปรรูปผ้าพืน้เมอืง 
11 300 ตัว เสื้อผ้าพืน้เมอืง 
12 50 กล่อง ไข่เค็มดินสอพอง 
13 50 ห่อ มะขามกวนน้ าก้อ 
14 250 ขวด น้ าผึ้งเดอืน 5 
15 200 ขวด น้ าผึ้งเฝ้าไร่พอเพียง 

 

 

 9.11 การลบวิว 
 การยกเลิกหรือลบวิวเมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานสามารถท าได้โดยใช้ค าสั่ง DROP VIEW 
โดยมีรูปแบบการลบวิวดังนี้  (Paul Wilton and John W. Colby, 2005:298) 
 

 รูปแบบ 

   DROP VIEW view_name; 

 

  ตัวอย่าง 9.15 การลบวิว newview 

   DROP VIEW newview; 

 

 ผลการลบวิว 
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 mysql> DROP VIEW newview; 

 Query OK, 0 rows affected 

 mysql> 

 

 

 9.12 ฝึกปฏิบัติการสร้างวิวข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
 จากโครงสร้างตารางสินค้าให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 

1. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

2. ก าหนดสิทธิให้กับบัญชีผู้ใช้งานให้สามารถท างานบางสิทธิกับตาราง เช่น สามารถค้นหา
ข้อมูลในตารางได้เท่านั้น, สามารถเพ่ิมและลบข้อมูลในตารางได้เท่านั้น  เป็นต้น  

3. วิเคราะห์การสร้างวิวแบบต่าง ๆ ตามท่ีได้กลุ่มได้ระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม จ านวน 5 วิว
ต่อกลุ่ม พร้อมน าเสนอหน้าห้องเรียนกลุ่มละ 15 นาที 

 

 
ภาพที่ 9.11 แบบจ าลองอีอาร์ระบบจ าหน่ายสินค้าโอทอป 

ที่มา : ผู้เขียน 
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ภาพที่ 9.12 ข้อมูลสมมุติฐานข้อมูลจ าหน่ายสินค้าโอทอป 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

โดยมีรายละเอียดของตารางดังต่อไปนี้ 
  

Category ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 

Customer ข้อมูลลูกค้า 
Orders ข้อมูลการสั่งซื้อ 
OrderDetails ข้อมลูรายละเอียดการสั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อแต่ละใบมีรายการสั่งซื้อหลาย

รายการ) 
Products ข้อมูลสินค้าโอทอป 
Suppliers ข้อมูลผู้ผลิตสินค้าโอทอป 
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  9.13 บทสรุป 
 

         การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลภายในฐานข้อมูลเป็นหน้าที่ของโปรแกรมระบบ         
การจัดการฐานข้อมูลโดยผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานคนอ่ืน ๆ คือผู้บริหารฐานข้อมูล      
โดยสามารถก าหนดสิทธิ์หรือยกเลิกต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนซึ่งมีสิทธิแตกต่างกันออกไป  

          1. ค าสั่ง GRANT ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล 

 2. ค าสั่ง REVOKE ยกเลิกสิทธิผู้ใช้ฐานข้อมูล 

นอกจากกรรมการก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้ ใช้งาน การรักษาความปลอดภัยอีกอย่าง  คือ        
การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ซึ่งข้อมูลเข้ารหัสจะไม่สามารถน ามาใช้งานได้ หากต้องการน ามาใช้
งานจะต้องท าการถอดรหัส (Decryption) ก่อน 

 การสร้างวิวเป็นการสร้างตารางสมมุติขึ้นมาเพ่ือน าไปให้กับผู้ใช้บางกลุ่ม โดยให้ผู้ใช้เรานั้น
สามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการจากอยู่ที่เราก าหนดให้เท่านั้น 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหาข้อมูลไม่ใช่การป้องกันเฉพาะข้อมูล เท่านั้นแต่รวมถึง
การดูแลองค์ประกอบทั้งหมดของฐานข้อมูลด้วย เช่น การบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร 
และข้อมูล ซึ่งเป็นการดูแลหรือควบคุมองค์ประกอบทั้งหมดของระบบฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสม 
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ค าถามท้ายบท 

 
1. จงใช้ค าสั่ง SQL ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ abcd รหัสผ่าน 123456 และบัญชีผู้ใช้ mnop 

รหัสผ่าน 987654    
2. จงใช้ค าสั่ง SQL ในการลบบัญชีผู้ใช้ mnop ที่สร้างในข้อ 1.  
3. การก าหนดสิทธิให้แก่บัญชีผู้ใช้มีก่ีระดับ อะไรบ้าง  
4. จงใช้ค าสั่ง SQL ในการก าหนดสิทธิให้กับบัญชีผู้ใช้ที่สร้างในข้อ 1. โดยให้สามารถ SELECT, 

INSERT, UPDATE, DELETE กับทุก ๆ ตารางในฐานข้อมูล shopping   
5. จงใช้ค าสั่ง SQL ในการยกเลิกสิทธิ UPDATE, DELETE  ให้กับบัญชีผู้ใช้ที่สร้างในข้อ 1.  
6. จงใช้ค าสั่ง SQL ในการสร้างวิว productView  โดยแสดงข้อมูล ProductID, 

ProductName, Price(เดิม), Price(ท่ีเพ่ิมราคา 10บาท), unit รายการสินค้าที่เป็นอาหาร 
โดยเพิ่มราคา (Price) สินค้าทุกรายการเข้าไป 10 บาท   

7. จากภาพเป็นการสร้างวิว View1 จากตาราง T1 จงใช้ค าสั่ง SQL ในการสร้างวิว View1 โดย
น า C2, C4 มาแสดง และให้แสดงรายการ C4*0.07 ซึ่งเกิดจากการค านวณด้วย   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 

การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลจ าหน่ายสินค้า 
 

หัวข้อเนื้อหา 
10.1 รู้จักโปรแกรม Visual Studio 

10.2 ADO.NET 

10.3 รู้จัก MySQL Connector/Net 

10.4 เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Mysql ด้วย C# 

10.5 แสดงระเบียนฐานข้อมูล Mysql บนวินโดว์ฟอร์ม 

10.6 การค้นหาข้อมูลสินค้า 

10.7 การเพ่ิมข้อมูลสินค้า 

10.8 การลบข้อมูลสินค้า 

10.9 การปรับปรุงข้อมูลสินค้า 

บทสรุป 
ค าถามทบทวน 
เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายโปรแกรม Visual Studio ได้ 
2. อธิบายขั้นตอนการท างานของ ADO.NET ได้ 
3. อธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql ด้วย C# ได้ 
4. สามารถแสดงระเบียนฐานข้อมูล Mysql บนวินโดว์ฟอร์มได้ 
5. สามารถการค้นหาข้อมูลสินค้าได้ 
6. สามารถการเพ่ิมข้อมูลสินค้าได้ 
7. สามารถการลบข้อมูลสินค้าได้ 
8. สามารถการปรับปรุงข้อมูลสินค้าได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. วิธีสอน 
1.1 น าเข้าสู่บทเรียนโดยวีดิทัศน์ 
1.2 ใช้วิธีสอนบรรยายพร้อมปฏิบัติ  
 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ใช้วิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม 
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2.2 ฝึกปฏิบัติเชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql ด้วย C#   
2.3 ฝึกปฏิบัติแสดงระเบียนฐานข้อมูล Mysql บนวินโดว์ฟอร์ม   
2.4 ฝึกปฏิบัติค้นหาข้อมูลสินค้า 
2.5 ฝึกปฏิบัติเพ่ิมข้อมูลสินค้า 
2.6 ฝึกปฏิบัติลบข้อมูลสินค้า 
2.7 ฝึกปฏิบัติปรับปรุงข้อมูลสินค้า 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

บทที่ 10. การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลจ าหน่ายสินค้า 
2. โปรแกรม PowerPoint 
3. โปรแกรม Visual Studio 
4. โปรแกรม MySQL Connector/Net 
5. โปรแกรม Xampp 

 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น 
2. ตรวจผลการฝึกปฏิบัติเชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql ด้วย C#   
3. ตรวจผลการฝึกปฏิบัติแสดงระเบียนฐานข้อมูล Mysql บนวินโดว์ฟอร์ม   
4. ตรวจผลการฝึกปฏิบัติค้นหาข้อมูลสินค้า 
5. ตรวจผลการฝึกปฏิบัติเพ่ิมข้อมูลสินค้า 
6. ตรวจผลการฝึกปฏิบัติลบข้อมูลสินค้า 
7. ตรวจผลการฝึกปฏิบัติปรับปรุงข้อมูลสินค้า 
8. ตรวจการตอบค าถามท้ายบท 

 



 

 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ                                                  นิรันดร ผานิจ 

บทท่ี 10 

การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลจ าหน่ายสินค้า 
 

 ในบทที่ 10 เป็นการน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ในบทแรก ๆ น ามาประยุกต์พัฒนาระบบงานใช้งาน
ฐานข้อมูลจ าหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นการเรียนด้วยการปฏิบัติการสร้างโปรแกรมด้วยภาษา C# เชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โดยเริ่มตั้งแต่การติดตั้งเชื่อมต่อระหว่างภาษา C# และฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอล การแสดงค้นหารายการสินค้า การเพ่ิมรายการสินค้าใหม่ การปรับปรุงข้อมูลสินค้า/    
การลบรายการสินค้า การดักจับข้อผิดพลาด ดังรายละเอียดแต่ละหัวข้อ 

 

10.1  แบบจ าลองอีอาร์ฐานข้อมูลจ าหน่ายสินค้า 

จากแบบจ าลองอีอาร์แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลการจ าหน่ายสินค้า อธิบายคุณสมบัติของ
โครงสร้างตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลดังภาพที่ 10.1 

 

ภาพที่ 10.1 แผนภาพอีอาร์ 
ที่มา : ผู้เขียน  
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10.2 ข้อมูลตัวอย่าง 
ในส่วนของข้อมูลตัวอย่างประกอบด้วยตารางดังต่อไปนี้ 
ตาราง Catagory เก็บหมวดหมู่สินค้า 
ตารา Supplirer เก็บข้อมูลผู้ผลิตสินค้า 
ตาราง Product เก็บข้อมูลสินค้า 
ตาราง OrderDetail เก็บรายละเอียดการสั่งซื้อ 
ตาราง Order เก็บข้อมูลการสั่งซื้อ 
ตาราง Customer เก็บข้อมูลลูกค้า 
 
 

 

 

ภาพที่ 10.2 ข้อมูลสมมุติข้อมูลจ าหน่ายสินค้าโอท็อป 
ที่มา : ผู้เขียน 
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10.3 การติดตั้ง Connector/Net 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ ใช้ภาษา C# 

ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งในเทคโนโลยี .net  ของบริษัทไมโครซอฟต์ เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอล  จ าเป็นต้องดาวน์โหลด MySQL Connector/Net และติดตั้งไลบรารี่ดังกล่าวในโปรเจค   

ไลบรารี่  Connector/Net สามารถดาวน์ โหลดได้ที่ เว็บไซต์  https://dev.mysql.com/ 
downloads/connector/net/  ซึ่งเป็นไลบรารี่ที่ Mysql เปิดให้ดาวน์โหลดมาใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วให้ท าการแตกไฟล์ zip แล้วท าการก๊อปปี้ไฟล์ MySql.Data.dll มาเก็บไว้ในโปร
เจคพร้อมทั้งท าการเรียกใช้ไลบรารี่ด้วยค าสั่ง use  

 

 
 

ภาพที่ 10.3  เว็บไซต์ https://dev.mysql.com/downloads/ connector/net/ 
ที่มา : ผู้เขียน  

 

 

 
ภาพที่ 10.4 ไลบรารี่ MySql.Data.dll ส าหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySql  

ที่มา : ผู้เขียน  
 

 

 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ05CI0qHbAhWDfisKHZTbDpMQkeECCCMoAA
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ05CI0qHbAhWDfisKHZTbDpMQkeECCCMoAA
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ05CI0qHbAhWDfisKHZTbDpMQkeECCCMoAA
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ภาพที่ 10.5  ติดต้ังไลบรารี่ MySql.Data.dll  ในโปรเจค  

ที่มา : ผู้เขียน  
 

จากภาพที่  10.5 การติดตั้งไลบรารี่ MySql   คลิกขวาที่ Refernces เลือก  
Add Refernces แล้วท าการเลือกไฟล์ MySql.Data.dll  แล้วระบบจะท าการเพ่ิมไลบรารี่ 
MySql เข้าไปในโปรเจคซึ่งจะเห็นในภาพที่ 10.6 มี  Refernces ชื่อ Mysql.Data เพ่ิม
ขึ้นมาในโปรเจค 

 

 
ภาพที่ 10.6  การติดตั้งไลบรารี่ MySql.Data.dll เสรจ็สมบุรณ์ 

ที่มา : ผู้เขียน  
 
 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ05CI0qHbAhWDfisKHZTbDpMQkeECCCMoAA
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10.4 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

 ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql มีข้ันตอนดังนี้  

 ไฟล์ ConnectDbForm.cs 

 using System; 
using System.Windows.Forms;  
using MySql.Data.MySqlClient; 
 
namespace DEMO 
{ 
    public partial class ConnectDbForm : Form { 
        public ConnectDbForm(){ 
            InitializeComponent(); 
  } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ 
            //------------------------- 
            string connectionString = "Server=localhost;Database=otopdb;Uid=root;Pwd=;SslMode=none;"; 
 
            MySqlConnection cnn = new MySqlConnection(connectionString); 
 

try{ 
                cnn.Open(); 
                MessageBox.Show("การเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู เชือ่มตอ่ส าเร็จคะ่ ! "); 
  
             }catch (Exception ex){ 
                MessageBox.Show("ไมส่ามารถเชือ่ตอ่ฐานขอ้มลูได ้! \n" + ex.Message); 
          }finally{ 
                cnn.Close(); 
          } 
          //------------------------- 
 
        } 
    } 
} 

 

 หมายเลข   using MySql.Data.MySqlClient;  
เรียกใช้ไลบรารี่ MySql  

 หมายเลข   string connString = "Server=localhost;Database=otopdb;Uid=root;Pwd=12; ";  
ก าหนดคา่เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  
Server=localhost;  หมายถึง เครื่องฐานข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อ 

Database=otopdb;  หมายถึง ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อ 

Uid=root; หมายถึง ยูเซอร์เนมของบัญชีผู้ใช้งานฐานข้อมูล 

Pwd=12; หมายถึง รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานฐานข้อมูล 

charset=utf8; หมายถึง รหัสภาษาตัวอักษร 

หมายเลข   MySqlConnection cnn = new MySqlConnection(connectionString); 
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สร้างอ็อบเจ็ค cnn ในการจัดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  Mysql 

หมายเลข   cnn.Open(); 

อ็อบเจ็ค cnn ท าการเปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

   หมายเลข   MessageBox.Show("การเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู เชือ่มตอ่ส าเร็จคะ่ ! "); 

แสดงไดอะล็อกบอกแจ้ง “การเชื่อมต่อฐานข้อมูล เชื่อมต่อส าเร็จค่ะ !”  
หมายเลข   MessageBox.Show("ไม่สามารถเชือ่ตอ่ฐานขอ้มลูได ้! \n" + ex.Message); 

แสดงไดอะล็อกบอกแจ้ง “ไม่สามารถเชื่อต่อฐานข้อมูลได้ !” พร้อมทั้งปัญหา
ที่เกิดขึ้น 

หมายเลข   cnn.Close(); 

อ็อบเจ็ค cnn ท าหยุดหรือปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

 

 
ภาพที่  10.7 ผลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลว 

ที่มา : ผู้เขียน  
 

 
ภาพที่ 10.8 ผลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลส าเร็จ  

ที่มา : ผู้เขียน 



บทที่ 10 การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลจ าหน่ายสินค้า |  199 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

 

10.5 การแสดง/ค้นหารายการสินค้า 

ในส่วนของการแสดงข้อมูลส่วนสินค้าประกอบด้วยเครื่องมือที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. TextBox1 ท าหน้าที่รอรับชื่อสินค้า โดยผู้ใช้งานกรอกชื่อของสินค้าที่เราต้องการค้นหาแล้ว
กดท่ีปุ่มค้นหาข้อมูล  

2. Botton1 เป็นปุ่มที่หน้าที่สั่งค าสั่งภาษาเอสคิวแอล ไปให้กับ Mysql Database Server 

3. DatagridView1 ท าหน้าที่แสดงข้อมูลที่เกิดการสืบค้นด้านบน 

 

 
ภาพที่ 10.9 ฟอร์มการค้นหารายการสินค้า  

ที่มา : ผู้เขียน 

ภาพที่ 10.9 แสดงการค้นหารายการสินค้าทั้งหมด เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม ค้นหาข้อมูล  

 
 ไฟล์ Form1.cs 

using System; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using MySql.Data.MySqlClient; 
 
 
namespace DEMO 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
          
    
            MySqlConnection cnn=null; 
            try 
            { 
           string connectionString = "Server=localhost;Database=otopdb;Uid=a;Pwd=b;SslMode=none;charset=utf8;"; 

TextBox1 

Botton1 

DatagridView1 
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               cnn = new MySqlConnection(connectionString);      
    
                MySqlCommand cmd = cnn.CreateCommand();        // Object cmd ในการท างานค าสัง่ SQL      
 
                cmd.CommandText = "SELECT ProductID, Name, Price, unit FROM product "+ 
                                                "  WHERE  Name LIKE '%"+ textBox1.Text +"%' "; 
 

                MySqlDataAdapter adap = new MySqlDataAdapter(cmd);         //ก ำหนด MySqlDataAdapter 
                DataSet ds1 = new DataSet();                                                //ก ำหนด  DataSet     
                adap.Fill(ds1);  

                dataGridView1.DataSource = ds1.Tables[0].DefaultView; // แสดงข้อมูลใน dataGridView1 

 
                dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "รหสั"; 
                dataGridView1.Columns[0].Width = 50; 
                dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "รายการสนิคา้"; 
                dataGridView1.Columns[1].Width = 200; 
                dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "ราคา"; 
                dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "หน่วยนับ"; 
                 
         
            // ตรวจจับข้อผิดพลำด   
            }catch (Exception ex){ 
                MessageBox.Show("ERROR! \n" + ex.Message);         
            }finally{ 

// ปิดกำรเชื่อมต่อ 
                cnn.Close();      
            } 
 
 
        } 
 
 

    // เหตุกำรณ์เมื่อกดท่ีปุ่มหมำยเลข  ภำพท่ี  10.10  เลือกรำยกำรสินค้ำท่ีต้องกำร  
   // เมื่อมีกำร Click ท่ี Cell ใด ๆ ใน dataGridView1 
   // ขั้นตอนกำรส่งค่ำระหว่ำงฟอร์ม  

        private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e){ 
 

            try{ 
                 
                // ส่งค่ำท่ีอยุ่ในช่องแรกของแถวท่ีคลิ้กเลือกโดยส่งค่ำไปเก็บท่ีตัวแปร idProduct     
                string idProduct = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString(); 
 

              // เปิดฟอร์ม ShowProduct(idProduct) โดยส่งค่ำ idProduct ส่งไปให้ยัง ShowProduct 
                ShowProduct showproduct = new ShowProduct(idProduct); 
                showproduct.Show(); 
 

                       // ตรวจจับข้อผิดพลำด 
            }catch (Exception ex) { 
                Console.WriteLine("Exception.\n {0} ", ex); 
            } 

 
        } 
 

        // เหตุกำรณ์เมื่อกดท่ีปุ่มหมำยเลข  ภำพท่ี  10.10 เปิดฟอร์ม insertForm  
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        {              
            InsertForm insertForm = new InsertForm(); 
            insertForm.Show(); 
        } 
 

ค ำสั่ง SQL ในกำรค้นหำข้อมูล 

ก ำหนดชื่อคอลัมน์ 
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    } 
 

} 

 
ภาพที่ 10.10 การค้นหารายการสินค้าที่ชื่อมีค าว่า น้ า  

ที่มา : ผู้เขียน 

 

ภาพที่  10.10 เป็นการค้นหารายการสินค้าเฉพาะชื่อสินค้าที่มีค าว่า “น้ า” เป็นส่วนหนึ่งของ
ชื่อสินค้าโดยผู้ใช้งานท าการกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเช่น “น้ า” หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มค้นหาข้อมูล
ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลรายการสินค้าที่มีส่วนหนึ่งของชื่อสินค้ามีค าว่า  “น้ า”แสดงออกทาง
จอภาพ 

10.6 การเพิ่มรายการสินค้าใหม่ 
ในการเพ่ิมข้อมูลรายการสินค้าใหม่จะต่างจากการลบรายการสินค้าและการปรับปรุงข้อมูล

รายการสินค้า เนื่องจากการเพ่ิมข้อมูลใหม่สามารถเพ่ิมข้อมูลสินค้านั้นๆเข้าไปได้เลย ในตัวอย่างจึง
เป็นการสร้างฟอร์ม InsertForm ท าหน้าที่ในการรับข้อมูลสินค้าใหม่โดยผู้ใช้งานสามารถกรอก
รายละเอียดของสินค้าใหม่แล้วก็คลิกที่ปุ่มเพ่ิมรายการสินค้าก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในระบบ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  10.11 การเพิ่มข้อมูลรายการสินค้าใหม่ 
ที่มา : ผู้เขียน 
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 ไฟล์ InsertForm.cs 

using System; 
using System.Windows.Forms; 

using MySql.Data.MySqlClient; 
 

namespace DEMO 
{ 

    public partial class InsertForm : Form 
    { 

        public InsertForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 

 // เหตุกำรณ์เมื่อกดท่ีปุ่ม button1 ให้ท ำกำรเพิ่มข้อมูลท่ีกรอกในฟอร์มเพิ่มในฐำนข้อมูล 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 

            //---------------------------------------- 
 

            MySqlConnection conn = null; 
            try 

            { 
            string connectionString = "Server=localhost;Database=otopdb;Uid=root;Pwd=; charset=utf8;"; 
 

           // สร้ำงอ็อบเจ็ค conn ในกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูล    
                conn = new MySqlConnection(connectionString); 
 

                // สร้ำงอ็อบเจ็ค cmd     
                MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand(); 
                 
              // ค ำสั่ง SQL ในกำรเพิ่มข้อมูลในตำรำง Product 
             string sql = "INSERT INTO Product  "+ 
                              "(SupplierID, CategoryID, Name, Details, Price, total, Weight, Size, unit, star ) " + 

                              " VALUES (" + textBox2.Text + " , " + textBox3.Text + " , '"  
                                                + textBox4.Text + "' , '" + textBox5.Text + "' ,  "  
                                                + textBox6.Text + " ,  " + textBox7.Text + " ,  '"  
                                                + textBox8.Text + "' , '" + textBox9.Text + "' ,  '"  
                                                + textBox10.Text + "' , " + textBox11.Text + "  )"; 
 

                cmd.CommandText = sql; 
 

                 // เปิดกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
                conn.Open();  
 

                 // ประมวลผลค ำสั่ง SQL โดยคืนค่ำเป็นตัวเลขจ ำนวนแถวท่ีได้รับกระทบจำกค ำสั่ง INSERT   
                int total = cmd.ExecuteNonQuery();  
 

                if (total > 0) { 
                    MessageBox.Show("เพิม่ขอ้มลูเสร็จสมบรูณ์"); 
                } 

 
            }catch (Exception ex){ 

                MessageBox.Show("ERROR! \n" + ex.Message); 
            }finally{ 

                conn.Close(); 
            } 
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        } 
 

  
    } 

} 
 

การเพ่ิมข้อมูลรายการสินค้าใหม่  ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมรายการ” จะเป็นการเปิดฟอร์ม
ใหม่ซึ่งฟอร์มดังกล่าวจะบรรจุหน้าจอให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดของสินค้าใหม่ ได้แก่ หมวดหมู่
สินค้า, ผู้ผลิต, ชื่อสินค้า,  รายละเอียดสินค้า, ราคาต่อหน่วย, จ านวน, น้ าหนัก, ขนาด, หน่วยนับ และ
จ านวนดาวของสินค้า 

เมื่อผู้ใช้งานท าการกรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยให้ท าการคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลสินค้า” 
โปรแกรมจะท าการตรวจสอบการเพ่ิมข้อมูลสินค้า ถ้าหากว่ามีการเพ่ิมข้อมูลถูกต้อง ระบบจะท าการ
ส่งข้อความแจ้งผู้ใช้งานว่าบันทึกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย 

 

10.7 การปรับปรุงข้อมูลสินค้า/การลบรายการสินค้า 
ในการลบข้อมูลถ้าหากว่าเราไม่ระบุเงื่อนไขให้กับค าสั่ง SQL จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่

ในตารางท าให้มีความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลได้ ในตัวอย่างของระบบงานจะเป็น
การลบรายการสินค้าตามรหัสสินค้าซึ่งรหัสสินค้าดังกล่าวจะถูกส่งมาจากฟอร์ม Form1   

 

 

ภาพที่  10.12  ส่งค่า ProductID  จากฟอร์ม Form1 ไปให้ฟอร์ม ShowProduct  
ที่มา : ผู้เขียน   

ProductID=ฟอร์ม Form1 ฟอร์ม ShowProduct 
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ภาพที่  10.12  ฟอร์ม Form1 ผู้ใช้งานท าการคลิกเลือกรายการสินค้า โปรแกรมจะท าการดึง
รหัสสินค้า (ProductID) ของแถวที่ผู้ใช้งานท าการคลิกเลือก เช่นจากภาพที่ 10.12 คลิกเลือกรหัส 4 
แล้วท าการส่งรหัสสินค้าไปให้ฟอร์ม ShowProduct  ซึ่ง ShowProduct จะท าการค้นหาข้อมูล
รายการสินค้าที่มี ProductID = 4  จากฐานข้อมูล แล้วน าผลการค้นหาข้อมูลดังกล่าวน ามาแสดงบน
ฟอร์ม ShowProduct ดังภาพที่ 10.12 

 

 ไฟล์ ShowProduct.cs 

using System; 
using System.Windows.Forms; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

 
namespace DEMO 

{ 
    public partial class ShowProduct : Form 

    { 

        // ก ำหนดข้อมูลเพื่อน ำข้อมูลท่ีส่งมำน ำมำใช้ในฟอร์ม   
        private string idProduct; 
 

        public ShowProduct(string idProduct){ 
            this.idProduct = idProduct; 

            InitializeComponent(); 
        } 

 
        public ShowProduct(){ 
            InitializeComponent(); 
        } 

 

        //  เหตุกำรณ์เมื่อ ShowProduct ถูกเปิดขึ้นมำ 
        private void ShowProduct_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 

 

             // เปิดกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
            MySqlConnection conn = null; 
            try{ 

                string connectionString = 
"Server=localhost;Database=otopdb;Uid=root;Pwd=;SslMode=none;"; 
 
                conn = new MySqlConnection(connectionString); 
 

                MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand(); 
 

                // ระบุค ำสั่ง SQL ท่ีต้องกำรประมวลผล 
                cmd.CommandText = "SELECT * FROM product WHERE ProductID =" + this.idProduct; 

 

              // เปิดกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
                conn.Open(); 
 

              // สร้ำงออบเจ๊ก reader  ใช้ในกำรอ่ำนข้อมูลท่ีเป็นผลลัพธ์จำกค ำสั่ง SELECT 
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                MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
 

                            // น ำข้อมูลในออบเจ๊ก reader ไปใส่ใน TextBox  
                if (reader.Read()) {  

                    textBox1.Text = reader["ProductID"].ToString(); 
                    textBox2.Text = reader["SupplierID"].ToString(); 
                    textBox3.Text = reader["CategoryID"].ToString(); 
                    textBox4.Text = reader["Name"].ToString(); 
                    textBox5.Text = reader["Details"].ToString(); 
                    textBox6.Text = reader["Price"].ToString(); 
                    textBox7.Text = reader["total"].ToString(); 
                    textBox8.Text = reader["Weight"].ToString(); 
                    textBox9.Text = reader["Size"].ToString(); 
                    textBox10.Text = reader["unit"].ToString(); 
                    textBox11.Text = reader["star"].ToString(); 
                } 

 
                 
            // ตรวจจับข้อผิดพลำด 
         }catch (Exception ex){ 

                 MessageBox.Show("ERROR! \n" + ex.Message); 
         }finally{ conn.Close(); } 

 
        } 

 
 

        // เหตุกำรณ์เมื่อ button1 คลิก 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

  
 

                MySqlConnection conn = null; 
                try 

                { 
                    string connectionString = "Server=localhost;Database=otopdb;Uid=root;Pwd=; 
charset=utf8;"; 
 

                   //เชื่อมต่อฐำนข้อมูล MySql 
                    conn = new MySqlConnection(connectionString); 
                    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand(); 
 

                   // ก ำหนดค ำสั่ง Update ในกำรปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูล   
                    cmd.CommandText = "UPDATE Product SET "+ 

                                                    " ProductID = "+ textBox1.Text+" , "+ 
                                                    " SupplierID = " + textBox2.Text+" , "+ 

                                                    "  CategoryID = " + textBox3.Text+" , "+ 
                                                    "        Name = '" + textBox4.Text+"' , "+ 

                                                    "       Details = '" + textBox5.Text+"' , "+ 
                                                    "          Price = " + textBox6.Text+" , "+ 

                                                    "            total = " + textBox7.Text+" , "+ 
                                                    "      Weight = '" + textBox8.Text+"' , "+ 

                                                    "           Size = '" + textBox9.Text+"' , "+ 
                                                    "            unit = '" + textBox10.Text+"' , "+ 

                                                    "            star = " + textBox11.Text+"   "+ 
                                                    "  WHERE ProductID =" + this.idProduct; 

                conn.Open(); 
 

               // ประมวลผลค ำสั่ง UPDATE ตำรำง Product โดยคืนค่ำเป็นจ ำนวนแถวท่ีมีผลกระทบกับค ำสั่ง 
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                int total =  cmd.ExecuteNonQuery(); 
 

               // ตรวจสอบจ ำนวนแถวท่ีมีผลกระทบกับค ำสั่ง UPDATE (total > 0 หมำยถึงมีแถวท่ีมีกำรปรับปรุงข้อมูล) 
                if (total > 0) { 

                    MessageBox.Show("ปรับปรงุขอ้มลูเสร็จสมบรูณ์"); 
                }                
 
         }catch (Exception ex){ 

                 MessageBox.Show("พบขอ้ผดิพลาดคอื! \n" + ex.Message); 
         }finally{ conn.Close(); } 

 
 

                //---------------------------------------- 
        } 

 
 

// เหตุกำรณ์เมื่อคลิกที่ปุ่ม button2   
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { 

 

            // แสดงไดอะลอกบอก แสดงกำรยืนยันกำรลบรำยกำรสินค้ำ ถ้ำกดปุ่ม Cancel ให้ยกเลิกกำรลบ  
if (MessageBox.Show("คณุตอ้งการลบขอ้มลูสนิคา้ ", "ยนืยันการลบขอ้มลูสนิคา้",   
            MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning) == DialogResult.Cancel){ 

            return; 
}  

 
 

 
            //---------------------------------------- 
            MySqlConnection conn = null; 

 
try{ 

 

                     // เปิดกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
string connectionString = 
"Server=localhost;Database=otopdb;Uid=root;Pwd=;charset=utf8;"; 
conn = new MySqlConnection(connectionString); 
MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand(); 
 

                   // ก ำหนดค ำสั่ง DELETE และเงื่อนไขข้อมูลในกำรลบ 
cmd.CommandText =  "DELETE  FROM Product "+ 
                                 "  WHERE ProductID =" + this.idProduct; 

conn.Open(); 
 

                   // ประมวลผลค ำสั่ง DELETE โดยผลกำรประมวลผลจะคืนค่ำเป็นจ ำนวนแถวท่ีมีผลกระทบกับค ำสั่ง 
int total = cmd.ExecuteNonQuery(); 
 

// ตรวจสอบผลกำรท ำงำนของค ำสั่ง DELETE ว่ำมีจ ำนวนแถวท่ีถูกลบมำกกว่ำ 0 แถวหรือไม่  
if (total > 0){ 
         MessageBox.Show("ปรับปรงุขอ้มลูเสร็จสมบรูณ์"); 
 } 

 

        }catch (Exception ex){ 
           MessageBox.Show("ERROR! \n" + ex.Message); 
         }finally{ conn.Close(); } 
             
 
      } 

    } 



บทที่ 10 การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลจ าหน่ายสินค้า |  207 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

 
} 

10.8 การดักจับข้อผิดพลาด 

try-catch() เป็นค าสั่งส าหรับดักจับข้อผิดพลาด (Exception) ที่เกิดขึ้นในการใช้งานโปรแกรม 
เพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

 รูปแบบ 

   try{ 

                     พ้ืนที่ท างาน 

          }catch(Exception1 ex1 ){ 
            พ้ืนทีน่ี้จะท างานเมื่อมีข้อผิดพลาดแบบ Exception1   
          }catch(Exception2 ex2 ){ 
            พ้ืนทีน่ี้จะท างานเมื่อมีข้อผิดพลาดแบบ Exception2 

}finally{ 

          จะท างานทุกครั้งหลังการท างานใน try 

} 

 

  ตัวอย่าง การดักจับข้อผิดพลาดการเขียนโปรแกรมแบบ Console Application 

       int  num1, num2; 

          float result;  

          try{ 

                 num1= 10; 

                 num2= 0; 

                 result = num1 / num2; 

          }catch (DivideByZeroException ex1) { 
              Console.WriteLine ("พบข้อผิดพลาด ตัวหารเป็น 0 "+ex1.Message);      
          }catch (Exception ex){ 
              Console.WriteLine("พบข้อผิดพลาดคือ "+ex. Message);      
          }finally{ 

              Console.WriteLine( "ผลการหารคือ = " + result.ToString() ); 
          } 
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10.9 บทสรุป 

บทที่ 10 เป็นการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลจ าหน่ายสินค้า เป็นตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม
โดยใช้ภาษา C# และเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล  

ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างภาษา C# และระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลจะต้องท าการติดตั้ง 
Connector/Net โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ https://dev.mysql.com/downloads/ 
connector/net/ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วท าการแตกไฟล์แล้วน าไฟล์  แล้วท าการก๊อปปี้ ไฟล์ 
MySql.Data.dll มา เก็ บ ไว้ ใน โป ร เจคพ ร้อมทั้ งท าก าร เรี ย ก ใช้ ไลบ รารี่ ด้ ว ยค าสั่ ง  using 
MySql.Data.MySqlClient;   

หลักของการเชื่อมต่อและใช้งานก็คือ 

1. ก าหนดข้อมูลการเชื่อมต่อที่ Connection String 

2. สร้างอ็อบเจ็ค MySqlConnection  ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 

3. ท าการการเชื่อมต่อ ด้วยค าสั่ง connection.Open(); 
4. ประมวลผลฐานข้อมูลด้วยค าสั่ง SQL 
5. ปิดการเชื่อมต่อ  ด้วยค าสั่ง connection.Close(); 

การดักจับข้อผิดพลาด try-catch() เป็นค าสั่งส าหรับดักจับข้อผิดพลาด (Exception) ที่เกิดขึ้น
ในการใช้งานโปรแกรม เพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
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ค าถามท้ายบท 

 

1. ให้นักศึกษาออกแบบโปรแกรม ให้สามารถค้นหารายการสินค้า โดยสามารถสืบค้นจาก ชื่อ
สินค้าและตามหมวดหมู่สินค้าได้ 

 
 

2. จากตาราง OrderDetail ให้นักศึกษาท าการศึกษาโครงสร้างข้อมูลแล้วออกแบบโปรแกรม
ที่สามารถ แสดงรายละเอียดสินค้าในใบสั่งซื้อ (OrderID)  แต่ละใบได้  

ตาราง OrderDetail เก็บรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า 
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3. จากข้อมูลในตาราง OrderDetail, ตาราง Order, ตาราง Customer, ตาราง Product  
ให้นักศึกษาออกแบบโปรแกรมสรุปยอดขายในแต่ละใบสั่งซื้อ (แสดงรายการในแต่ละ OrderID) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง Order เก็บการสั่งซื้อสินค้า 

 

ตาราง Customer ลูกค้า  
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