
 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 

การออกแบบฐานขอมูล 
 

หัวขอเนื้อหา 
ข้ันตอนการพฒันาระบบฐานขอมูล 

การศึกษาเบื้องตน 

การออกแบบฐานขอมูล 

การติดตั้งระบบ 

การทดสอบและประเมินผล 

การดําเนินการ 

การบํารุงรักษาและการปรับปรุง 

แบบจําลองอ-ีอาร  

ความหมายและความสาํคญัของแบบจําลองอี-อาร 

องคประกอบของแบบจําลองอี-อาร 

สัญลักษณในแบบจําลองอ-ีอาร 

  การแปลงแบบจําลองอ-ีอารเปนโครงสรางตารางฐานขอมูล 

นอรมัลไลเซชนั  

แนวคิดเกี่ยวกบันอรมัลไลเซชัน 

รูปแบบของนอรมัลฟอรม 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแลว นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายขัน้ตอนการพัฒนาระบบฐานขอมลูได 
2. บอกวิธกีารออกแบบฐานขอมูลดวยแบบจาํลองอ-ีอารได 

3. บอกวิธีการทําการนอรมัลไลเซชัน เพื่อใหไดฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อใหทราบถึงพื้นฐานความรูของนักศึกษา ที่

เกี่ยวกับการออกแบบฐานขอมูล 

2. ผูสอนตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการบรรยาย และมีการถามตอบระหวางผูสอนและผูเรียน 

3. จัดกลุมระดมความคิด เพื่อออกแบบฐานขอมูลดวยแบบจําลองอี-อาร และทํา 

นอรมัลไลเซชันจากโจทยที่ให 

4. เปดโอกาสใหแตละกลุมอภิปรายคําตอบที่ได โดยอยูในการดูแลและคําแนะนําของ

ผูสอน 

5. ในการบรรยายเรื่องข้ันตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล ผูสอนไดมีการยกตัวอยางใน

เร่ืองตางๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น 

6. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความเขาใจในบทเรียน 

7. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท บทที่ 6 ของเอกสารประกอบการสอนเพื่อทบทวน

ความรู 

8. เนนการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนและเว็บไซตของ

วิชาการจัดการฐานขอมูล รวมทั้งเว็บไซตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการฐานขอมูล 

2. สไลดสําหรับนําเสนอบทเรียน ที่ทําจากโปรแกรมไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต 

(Microsoft PowerPoint) 

3. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

4. เว็บไซตวิชาการจัดการฐานขอมูล  

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตการตั้งคําถามและตอบคําถาม 

2. สังเกตการอภิปรายรวมกนัขณะทํางานเปนกลุม 

3. สังเกตพฤติกรรม การกระตือรือรนในการทาํกิจกรรม และคุณภาพของผลงาน 

4. สังเกตผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน และคําตอบที่ไดจากการทาํแบบฝกหัด 
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บทที่ 6 

การออกแบบฐานขอมูล 
 

ฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูใชนั้น ตองอาศัยการพัฒนา

ฐานขอมูลที่มีการวางแผนอยางเปนระบบและมีข้ันตอนที่ถูกตอง โดยในบทนี้จะศึกษาถึงขั้นตอน

การพัฒนาระบบฐานขอมูล ซึ่งจะเนนขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูลเปนหลัก ตั้งแตการพัฒนา

แบบจําลองอี-อาร และการทํานอรมัลไลเซชัน เพื่อใหไดฐานขอมูลที่สมบูรณที่สุด 

 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
วัฏจักรฐานขอมูล (The Database Life Cycle: DBLC) เปนขั้นตอนในการพัฒนาหรือ

จัดทําระบบฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังภาพที่ 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาเบื้องตน (database initial study) 

การออกแบบฐานขอมูล (database design) 

การติดตั้งระบบ (implementation) 

การทดสอบและประเมินผล (testing and evaluation) 

การดําเนินการ (operation) 

การบํารุงรักษาและการปรับปรุง (maintenance and evaluation) 

ภาพที่ 6.1  วฏัจักรฐานขอมูล (The Database Life Cycle: DBLC) 

ที่มา (Rob and Coronel, 2002, p.326) 
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1.  การศึกษาเบื้องตน  
การศึกษาเบื้องตนมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสถานการณขององคกร กําหนดปญหา

และขอจํากัด กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของระบบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1.1 การวิเคราะหสถานการณขององคกร  

เพื่ อ ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานขององคกร  ความตองการใน 

การปฏิบัติงาน โดยควรรูวาโครงสรางขององคกรเปนอยางไร ใครเปนผูควบคุมอะไร และใครทํา

รายงานใหใคร เปนตน 
1.2 กําหนดปญหาและขอจํากดั 

โดยการศึกษาวา ระบบที่มีอยูมีการทํางานอยางไร ขอมูลที่ปอนเขาสูระบบ 

มีอะไรบาง และระบบสรางรายงานอะไร มีการใชรายงานเหลานี้อยางไรและใครเปนผูใช เพื่อให

ทราบถึงปญหาและขอจํากัดในการปอนขอมูล หรือการคนหาขอมูลเพื่อการทํารายงาน  
1.3 กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของระบบ  

ในการกําหนดวัตถุประสงคของระบบฐานขอมูลควรสอดคลองกับความตองการ

ของผูใช จากคําถามเหลานี้ 

- วัตถุประสงคแรกเริ่มของระบบที่นาํเสนอคืออะไร 

- ระบบนี้ตองเชือ่มตอกับระบบอื่นๆ ทีม่ีอยูในองคกรหรือไม 

- ระบบนี้จะมกีารใชขอมูลรวมกันกับระบบหรือผูใชอ่ืนหรอืไม 

เมื่อทราบวัตถุประสงคแลวก็ทําการกําหนดขอบเขตของระบบโดยการออกแบบ 

ตามความตองการในการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการออกแบบฐานขอมูลตอไป 

 
2. การออกแบบฐานขอมูล  

เมื่อผูออกแบบฐานขอมูลมีความเขาใจลักษณะขององคกร ปญหาและขอจํากัด 

รวมทั้งวัตถุประสงคและขอบเขตของระบบแลว ก็ทําการออกแบบฐานขอมูลดังตอไปนี้ 
2.1 การออกแบบเชิงแนวคิด  

โดยการพัฒนาแบบจําลองอี-อาร (E-R Model) ที่ใชอธิบายถึงความสัมพันธ

ระหวางสิ่งที่เราสนใจจะจัดเก็บ ที่เรียกวา เอนทิตี (entity) และรายละเอียดหรือคุณสมบัติ 

(attribute) ของสิ่งที่จะจัดเก็บ แลวทําการแปลงแบบจําลองอี-อาร เปนโครงสรางตารางฐานขอมูล 

จากนั้นก็ทําการนอรมัลไลเซชัน (normalization) เพื่อใหไดโครงสรางของตารางที่ดี สามารถ

ควบคุมความซ้ําซอนของขอมูล หลีกเลี่ยงความผิดปกติของขอมูล  
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2.2 การเลือกโปรแกรมจดัการฐานขอมูล 

ในการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมจัดการฐานขอมูลขององคกรใด ควรพิจารณาถึง

ส่ิงตอไปนี้ 

2.2.1 คาใชจายตางๆ เชน ราคาการซอมบํารุง การปฏิบัติงาน ลิขสิทธิ์ การติดตั้ง 

การฝกอบรม และคาใชจายในการเปลี่ยนไปใชระบบใหม 

2.2.2 คุณลักษณะและเครื่องมือของระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมฐานขอมูล

บางตัวจะรวมเอาเครื่องมือตางๆ ที่ใหความสะดวกในงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 

ตัวอยางเชน การออกแบบหนาจอ การสรางรายงาน การสรางโปรแกรมประยุกต และพจนานุกรม

ขอมูล เปนตน ทําใหสะดวกในการบริหารฐานขอมูล ใชงาย มีความสามารถในการรักษาความ

ปลอดภัย และการควบคุมการใชงานพรอมกัน เปนตน 

2.2.3 ความสามารถในการใชขาม platforms ขามระบบและภาษา 

2.2.4 ความตองการดานฮารดแวร หนวยความจํา และเนื้อที่ที่ใชในการจัดเก็บ 
2.3 การออกแบบทางตรรกะ  

จะเกี่ยวของกับการตัดสินใจใชรูปแบบเฉพาะของฐานขอมูล (แบบลําดับชั้น แบบ

เครือขาย และแบบเชิงสัมพันธ เปนตน) การกําหนดรูปแบบของฐานขอมูล ซึ่งการออกแบบ 

เชิงตรรกะจะเปนการแปลงการออกแบบระดับเชิงแนวคิด ใหเปนแบบจําลองของฐานขอมูล 

ในระดับภายใน (internal model) ตามระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS) เชน MS-Access 

และ Oracle โดยการสรางตาราง ฟอรม คิวรี และรายงาน เปนตน 
2.4 การออกแบบทางกายภาพ  

การออกแบบทางกายภาพ คือ กระบวนการในการเลือกหนวยจัดเก็บขอมูล และ

ลักษณะการเขาถึงขอมูลของฐานขอมูล การสรางดรรชนี (index) การจัดทําคลัสเตอร (clustering) 

ซึ่งเปนการจัดเก็บขอมูลที่มีการใชงานบอยๆ ไวในหนวยเก็บขอมูลเดียวกัน หรือการใชเทคนิคแฮช

ชิง (hashing  technique) ในการจัดตําแหนงที่อยูของขอมูลภายในหนวยเก็บขอมูล เปนตน  

 
3.  การติดต้ังระบบ  

ข้ึนอยูกับระบบจัดการฐานขอมูลที่ใช โดยเริ่มตนจากการสรางฐานขอมูล กําหนด

ผูจัดการฐานขอมูล กําหนดพื้นที่ๆ ที่ตองการใช และการสรางตารางตางๆ ในระบบ 
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4. การทดสอบและประเมินผล  
เพื่อการตรวจสอบดูวาระบบที่พัฒนามาสามารถทํางานไดตามที่ตองการหรือไม  

ซึ่งควรมีการเตรียมขอมูลทดสอบไวลวงหนา 
 

5. การดําเนินการ  
เมื่อฐานขอมูลผานขั้นตอนการทดสอบและประเมินผล  ตอไปก็ เปนขั้นตอน 

การดําเนินการ หรือการติดตั้งระบบ ซึ่งตองเปนระบบที่สมบูรณพรอมใหผูใชไดใชงานนั่นเอง ซึ่ง

อาจรวมไปถึงการฝกอบรมใหแกผูใช ที่เปนพนักงานที่ตองใชงานจริงดวย 

 
6. การบํารุงรักษาและการปรับปรุง  

หลังจากระบบไดเร่ิมดําเนินการ ผูจัดการฐานขอมูลจะตองเตรียมการบํารุงรักษา

ฐานขอมูลโดยการสํารองขอมูลไว เพื่อสะดวกในการกูคืนขอมูล เมื่อระบบมีปญหา และหากมี 

การใชงานไปนานๆ อาจตองทําการปรับปรุงแกไขโปรแกรมใหเหมาะสมกับเหตุการณ และ 

ความตองการของผูใชที่เปลี่ยนแปลงไป 

เมื่อเราทราบขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูลทั้งหมดแลว ในบทนี้จะเนนถึง

รายละเอียดของขั้นตอนการออกแบบฐานขอมูลเชิงแนวคิด ตั้งแตการพัฒนาแบบจําลองอี-อาร  

(E-R Model) และการทํานอรมัลไลเซชัน (normalization) ดังรายละเอียดที่จะกลาวตอไป 

 

แบบจําลองอี-อาร 
แบบจําลองอี-อาร (Entity-Relationship Model: E-R Model) เปนแบบจําลองขอมูล 

ที่ประยุกตมาจากแนวคิดเรื่อง Semantic Model และมีการพัฒนามาเปน E-R Model โดย Peter 

Pin Shan Chen จาก Massachusetts Institute of Technology ในป ค.ศ. 1976 และไดรับ 

ความนิยมมาจนถึงปจจุบัน 

 
1. ความหมายและความสําคัญของแบบจาํลองอ-ีอาร 

แบบจําลองอี-อาร เปนเครื่องมือที่ใชในการออกแบบฐานขอมูล ที่แสดงความสัมพันธ

ระหวางเอนทิตีหรือส่ิงที่เราตองการจะจัดเก็บไวในฐานขอมูล โดยนําเสนอในรูปของของแผนภาพ 

ที่เรียกวา อี-อารไดอะแกรม (E-R Diagram) ดวยการใชสัญลักษณตางๆ  

แบบจําลองอี-อาร มีความสําคัญในการเปนสื่อกลางเพื่อส่ือสารกับบุคลากรตางๆ  

ที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูล ไมวาจะเปนในระดับผูบริหาร นักเขียนโปรแกรม และผูใชในระดับ
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ปฏิบัติการ เปนตน ทําใหเขาใจระบบไดอยางถูกตองตรงกัน เนื่องจากมีการแสดงภาพรวม 

ของระบบในลักษณะของรูปภาพหรือแผนภาพ ทําใหเขาใจงาย ดังนั้นระบบที่ออกแบบมาจึงมี

ความถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร 

 
2. องคประกอบของแบบจําลองอี-อาร 

แบบจําลองอี-อาร ประกอบดวย  เอนทิตี แอตทริบิวต คีย และความสัมพันธ  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
2.1 เอนทิตี  

เอนทิตี (entity) คือ ส่ิงตางๆ ที่ผูใชงานฐานขอมูลตองการจะจัดเก็บ ซึ่งมีลักษณะ

เปนคํานาม ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เชน บุคคล สถานที่ วัตถุส่ิงของ และเหตุการณตางๆ เปนตน 

ตัวอยางของเอนทิตีใน “ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา” ประกอบดวย รายวิชา นักศึกษา 

การลงทะเบียน ผลการเรียนประจําเทอม สาขาวิชา คณะ และโปรแกรมวิชา เปนตน 

เอนทิตีที่รวบรวมไดจากระบบสามารถแยกแยะและจัดเปนหมวดหมูไดตามชนิด

ของเอนทิตี ไดดังตอไปนี้ 

- หมวดบุคคล ไดแก เอนทิตี  นักศึกษา พนักงาน ประชาชน ผูปวย และ

ลูกคา เปนตน 

- หมวดสถานที่ ไดแก เอนทิตี  รัฐ ประเทศ จังหวัด ภาค สาขา และวิทยาเขต 

เปนตน 

- หมวดวัตถุ ไดแก เอนทิตี  อาคาร เครื่องจักร ผลผลิต หนังสือ วัตถุดิบ และ

รถยนต เปนตน 

- หมวดเหตุการณ ไดแก เอนทิตี  การขาย การลงทะเบียน การเดินทาง  

การสั่งซื้อของ การออกใบเสร็จรับเงิน และการใหรางวัล เปนตน 

ในอี-อารไดอะแกรม ใชสัญลักษณรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แทนหนึ่งเอนทิตี โดยใชชื่อ

ของเอนทิตีนั้นๆ กํากับอยูภายใน เชน   

     

 
นักศึกษา แทน เอนทิตีนักศึกษา  

2.2 แอตทริบิวต  
แอตทริบิวต (attribute) คือ คุณสมบัติตางๆ ของเอนทิตีที่เราตองการจัดเก็บใน

ฐานขอมูล ตัวอยางเชน   
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- เอนทิตีบัตรประชาชน ประกอบดวยแอตทริบิวต หรือส่ิงที่บงบอกคุณสมบัติ

ของประชาชนแตละคน ไดแก หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด ภูมลํิาเนา วนัที่

ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุ สวนสูง น้ําหนัก และกรุปเลือด เปนตน 

- เอนทิตีพนักงาน ประกอบดวยแอตทริบิวต ไดแก รหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล 

ที่อยู เบอรโทรศัพท สถานภาพสมรส และเงินเดือน เปนตน 

- เอนทิตีสินคา ประกอบดวยแอตทริบิวต ไดแก รหัสสินคา ชื่อสินคา ราคา และ

จํานวน เปนตน 

- เอนทิตีนักศึกษา ประกอบดวยแอตทริบิวต ไดแก รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล 

เพศ วันเดือนปเกิด ที่อยู และเบอรโทรศัพท เปนตน  

- เอนทิตีวิชา ประกอบดวยแอตทริบิวต ไดแก รหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวน

หนวยกิต เปนตน 

คาของขอมูลในแตละแอตทริบิวตประกอบกัน เรียกวา ทูเพิล (tuple) ซึ่งเปนแถว

ของขอมูลในตาราง โดยแตละแถวหรือแตละทูเพิลจะประกอบดวยหลายแอตทริบิวตหรือ 

หลายคอลัมนของขอมูล จํานวนแถวของขอมูลในตารางเรียกวา Cardinality และจํานวน 

แอตทริบิวตทั้งหมดในตารางเรียกวา Degree อยางเชน จากภาพที่ 6.2 มี 4 Cardinality 5 

Degree 

 

 

 

 

แอตทริบิวต (attribute) 

รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล โปรแกรมวิชา คณะ 

4800111 สาธิต กิตติพงศ คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร 

4800222 ชานนท สกุลวงศ บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร 

4800333 ธัญญา โชติชวง บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร 

4800444 โสภณ ปญญาเลิศ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 

ทูเพิล 
(tuple) 

 

ภาพที่ 6.2 ตวัอยางแอตทรบิิวต ทเูพิล และเอนทิตีนักศึกษา 
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ในอี-อารไดอะแกรม ใชสัญลักษณรูปวงรี แทนหนึ่งแอตทริบิวต โดยใชชื่อของ         

แอตทริบิวตนั้นๆ กํากับอยูภายใน เชน   

     
แทนแอตทริบิวตของชื่อ ชื่อ 

 
 
 

2.3 คีย  
คีย (key) คือ แอตทริบิวตที่สามารถใชบงบอกความแตกตางของแตละทูเพิลได 

อาจเปนแอตทริบิวตเดี่ยวๆ หรือ กลุมของแอตทริบิวตก็ได  

 
ประเภทของคียประกอบดวย 
2.3.1 ซุปเปอรคีย (super key) คือ แอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวต 

ที่สามารถบงบอกความแตกตางของแตละทูเพิลได 

 

ตารางที่ 6.1 ขอมูลในเอนทติีนักศึกษา 

รหัสนกัศกึษา ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ัตรประชาชน 

48001 สามารถ  ประเสริฐกุล 3120100475991 

48002 วิชา  ปญญาเลิศ 3120100475992 

48003 น้ําทิพย  วิเศษศิริ 3120100475993 

 

จากตารางที่ 6.1 ประกอบไปดวยซุปเปอรคียดังตอไปนี้  

- รหัสนักศึกษา 

- รหัสนักศึกษา, ชื่อ 

- รหัสนักศึกษา,  ชื่อ, นามสกุล 

- เลขที่บัตรประชาชน 

2.3.2 คียคูแขง (candidate key) คือ ซุปเปอรคียที่นอยที่สุด ที่สามารถบง

บอกความแตกตางของแตละทูเพิลได  

จากตารางที่ 6.1 ประกอบไปดวยคียคูแขงดังตอไปนี้ 

– รหัสนักศึกษา  

– เลขที่บัตรประชาชน 
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2.3.3 คียหลัก (primary key) คือ คียคูแขงที่ถูกเลือก เพื่อใชบงบอกความ

แตกตางของแตละทูเพิล 

จากตารางที่ 6.1  คียหลัก คือ รหัสนักศึกษา หรือเลขที่บัตรประชาชน 

อยางใดอยางหนึ่ง 
คุณสมบัติของคียหลัก 

1) คียหลักซ้ํากันไมได 
2) คียหลักอาจเปนแคหนึ่งแอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวตก็ได 

อยางเชน ในตารางที่ 6.1 มีแอตทริบิวตเดียวที่เปนคียหลัก ซึ่งอาจจะเปน “รหัสนักศึกษา” หรือ      

”เลขที่บัตรประชาชน” ก็ได แตขอมูลบางตารางอาจตองอาศัยแอตทริบิวตตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมา

ประกอบกันเปนคียหลัก เพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางทูเพิล ดังเชนในตารางที่ 6.2 

 

ตารางที่ 6.2 ขอมูลในเอนทติีการลงทะเบยีนเรียนของนกัศึกษา ปการศึกษา 1/48 

รหัสนกัศกึษา ชื่อ รหัสวิชา ชื่อวิชา ปการศึกษา 

4820249001 ปรีชา 111 คอมพิวเตอร 1/48 

4820249001 ปรีชา 222 ภาษาไทย 1/48 

4820249002 เกรียงไกร 111 คอมพิวเตอร 1/48 

4820249003 ฉัตรชัย 333 ภาษาอังกฤษ 1/48 

4820249003 ฉัตรชัย 222 ภาษาไทย 1/48 

4820249003 ฉัตรชัย 444 ส่ิงแวดลอม 1/48 

 

จากตารางที่ 6.2 ไมสามารถใหแอตทริบิวตรหัสนักศึกษา เปนคียหลัก

เพียงแอตทริบิวตเดียวได เพราะจะเห็นวา รหัสนักศึกษา 4820249001 ของทูเพิลหรือแถวที่ 1 จะ

ไปซํ้ากับแถวที่ 2 แตถาใหแอตทริบิวต “รหัสนักศึกษา” และ “รหัสวิชา” เปนคียหลัก แลวพิจารณา

ขอมูลของ 2 แอตทริบิวตนี้ จะเห็นวาขอมูลไมซ้ํากันแลว ดังนั้นตารางที่ 6.2 จึงมีคียหลักซึ่ง

ประกอบดวยแอตทริบิวต 2 ตัวประกอบกัน คือ “รหัสนักศึกษา” และ “รหัสวิชา”  

3) คียหลักจะเปนคาวาง (null) ไมได เพราะฉะนั้นในการกรอกขอมูลตางๆ 

ลงในตาราง แอตทริบิวตใดที่เรากําหนดใหเปนคียหลักตองกรอกขอมูลใหครบ คือ จะไมมีคาไมได 

แตแอตทริบิวตอ่ืนอาจจะปลอยเวนวางไวก็ไดถาไมทราบคา 
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2.3.4 คียนอก (foreign key) คือ แอตทริบิวตที่ใชในการเชื่อมตอกับเอนทิตี 

อ่ืนๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ  
 คุณสมบัติของคียนอก คือ 

- คียนอกสามารถมีคาซ้ํากันได   

- คียนอกสามารถเปนคาวางได  

- คียนอกที่ไมเปนคาวางจะเปนคาที่ชี้ไปยังคียหลักของเอนทิตีที่สัมพันธกนั 

 

รหัสนกัศกึษา ชื่อนักศกึษา GPA 

4800555 กรรณิการ สกุลศรี 2.50 

4800999 สายสมร ปญญาเลิศ 3.75 

 
 
 

รหัสนกัศกึษา รหัสวิชา เกรด 

4800555 40001 B 

4800555 40005 C 

4800999 40001 A 

คียนอก 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

40001 ภาษาไทย 2 

40005 คณิตศาสตร 3 

 
ภาพที่ 6.3 แอตทริบิวตที่เปนคียรองที่ใชในการเชื่อมตอกับเอนทิตีอ่ืน 

 
2.3.5 คียรอง (secondary key) คือ แอตทริบิวตที่ไมเปน key หลัก แต

สามารถใชในการคนหาขอมูลนั้นๆ ได โดยคียรองจะมีคาซ้ํากันได ตัวอยางเชน ในตารางที่ 6.3  

มีรหัสนักศึกษาเปนคียหลัก แตหากตองการคนหาขอมูลจากชื่อนักศึกษา แอตทริบิวตชื่อก็จะเปน 

คียรอง หรือถาตองการคนหาขอมูลจากนามสกุลนักศึกษา แอตทริบิวตนามสกุลก็จะเปน 

คียรอง เปนตน 
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ตารางที่ 6.3 คียรองที่ใชในการคนหาขอมูล 

รหัสนกัศกึษา ชื่อ นามสกุล เบอรโทรศพัท 

48111 สามารถ  ประเสริฐกุล 0-1111-1111 

48112 วิชา  ปญญาเลิศ 0-2222-2222 

48113 น้ําทิพย  วิเศษศิริ 0-5555-5555 

48114 สมจิตร สมสกุลวงศ 0-6666-6666 

48115 วิชา รักศักดิ์ศรี 0-9999-9999 

 

 
2.4 ความสมัพันธ  

ความสัมพันธ (relationship) เปนการอธิบายความสัมพันธระหวางเอนทิตีที่มี

ความความสัมพันธกัน วามีความสัมพันธกันอยางไร โดยในอี-อารไดอะแกรมใชสัญลักษณรูป

สี่เหลี่ยมขาวหลามตัด ที่มีชื่อของความสัมพันธนั้นกํากับอยูภายใน และเชื่อมตอกับเอนทิตีที่

เกี่ยวของกับความสัมพันธดวยเสนตรง ดังตัวอยางดานลาง 
 

นักศกึษา 
 

คณะ  สังกัด  

 

 
ไดรับ ใบเสร็จ ลูกคา  

 

ภาพที่ 6.4 ตวัอยางความสมัพันธระหวางเอนทิต ี

 

ความสัมพันธระหวางเอนทิตีแบงเปน  3 ประเภท คือ ความสัมพันธแบบ 

หนึ่งตอหนึ่ง ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม และความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
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2.4.1 ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one to one relationship หรือ 1:1) 
หมายถึง ขอมูลในเอนทิตีหนึ่ง มีความสัมพันธกับขอมูลในอีกหนึ่งเอนทิตีเพียงขอมูลเดียว 

ตัวอยางเชน นักศึกษาแตละคนจะมีสูติบัตรไดเพียงใบเดียวเทานั้น และสูติบัตรหนึ่งใบก็เปนของ

นักศึกษาไดเพียงคนเดียวเทานั้นเชนกัน 
 
 นักศกึษา สูติบัตร ม ี1 1 
 

 

ภาพที่ 6.5  ความสัมพนัธของขอมูลแบบหนึง่ตอหนึ่ง 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางเอนทิตีแบบหนึ่งตอหนึ่ง ตองมอง

สองทิศ คือ มองจากซายไปขวา และก็ตองมองจากขวาไปซาย แลวจึงนําความสัมพันธทั้งสองทิศ 

มาพิจารณารวมกัน ดังภาพที่ 6.6 
 

นักศกึษา สูติบัตร 
1 1 

นักศกึษา สูติบัตร 
1 1 

 1   :  1 

 1 X 1 = 1  1 X 1 = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.6  วธิีการพจิารณาความสัมพนัธแบบหนึง่ตอหนึง่ 
 

2.4.2 ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (one to many relationship หรือ 
1:M) หมายถึง ขอมูลในเอนทิตีหนึ่ง มีความสัมพันธกับขอมูลในอีกหนึ่งเอนทิตีมากกวาหนึ่งขอมูล 

ตัวอยางเชน ลูกคาหนึ่งคนมีใบเสร็จไดหลายใบ เนื่องจากลูกคาหนึ่งคนอาจมาซื้อสินคาหลายครั้ง 

แตใบเสร็จหนึ่งใบตองเปนของลูกคาเพียงคนเดียวเทานั้น  
 

ลูกคา ใบเสร็จ ม ี1 M   
 

ภาพที่ 6.7  ความสัมพนัธของขอมูลแบบหนึง่ตอกลุม 
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ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางเอนทิตีแบบหนึ่งตอกลุม ตองมอง

สองทิศ คือ มองจากซายไปขวา และก็ตองมองจากขวาไปซาย แลวจึงนําความสัมพันธทั้งสองทิศ 

มาพิจารณารวมกัน ดังภาพที่ 6.8 

 
 

 ลูกคา ใบเสร็จ 
1 M 

ลูกคา ใบเสร็จ 
1 1 

 1   :  M 

 

 

 

  1 X 1 = 1  M X 1 = M 
 

 

 

ภาพที่ 6.8  วธิีการพจิารณาความสัมพนัธแบบหนึง่ตอกลุม 
 

2.4.3 ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (many to many relationship หรือ 
M:M) หมายถึง ขอมูลมากกวาหนึ่งขอมูลในเอนทิตีหนึ่ง มีความสัมพันธกับขอมูลในอีกหนึ่งเอนทิตี

มากกวาหนึ่งขอมูล ตัวอยางเชน นักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนไดหลายวิชา และวิชา

แตละวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดหลายคน 
 

นักศกึษา วิชา ลงทะเบยีน
เรียน 

M M   
 

 

ภาพที่ 6.9  ความสัมพนัธของขอมูลแบบกลุมตอกลุม 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางเอนทิตีแบบกลุมตอกลุม ตองมอง

สองทิศ คือ มองจากซายไปขวา และก็ตองมองจากขวาไปซาย แลวจึงนําความสัมพันธทั้งสองทิศ 

มาพิจารณารวมกัน ดังภาพที่ 6.10 
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นักศกึษา วิชา 
1 M 

นักศกึษา วิชา 
M 1 

 M   :  M 

 1 X M = M  M X 1 = M 

ภาพที่ 6.10  วิธีการพิจารณาความสมัพนัธแบบกลุมตอกลุม 

 
3. สัญลกัษณในแบบจําลองอี-อาร 

 
ตารางที่ 6.4 สัญลักษณที่สําคัญๆ ในแบบจําลองอ-ีอาร 

สัญลกัษณ ความหมาย 

 
เอนทิต ี

 

ความสัมพันธ 

 
แอตทริบิวต 

 
คียหลัก 
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ตัวอยาง 
นักศึกษา และ วิชา เปนเอนทิตีที่เราสนใจจะจัดเก็บ ซึ่งเอนทิตีนักศึกษาจะประกอบดวย

แอตทริบิวต ไดแก รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา นามสกุล และเบอรโทรศัพท เปนตน โดยมีรหัส

นักศึกษาเปนคียหลัก  สวนเอนทิตีวิชาจะประกอบดวยแอตทริบิวต ไดแก รหัสวิชา ชื่อวิชา และ

จํานวนหนวยกิต เปนตน โดยมีรหัสวิชาเปนคียหลัก ซึ่งความสัมพันธระหวางเอนทิตีนักศึกษาและ

เอนทิตีวิชา เปนแบบกลุมตอกลุม คือ นักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเรียนไดหลายวิชา และ

วิชาแตละวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดหลายคน ดังนั้นเราสามารถนําเสนอในรูปของของ

แผนภาพ ที่เรียกวา อี-อารไดอะแกรม (E-R Diagram) ดวยการใชสัญลักษณตางๆ ดังนี้ 

 

 รหสัวิชา 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.11  ตัวอยางของ อี-อารไดอะแกรม (E-R Diagram) 

 

 
4. การแปลงแบบจําลองอ-ีอารเปนโครงสรางตารางฐานขอมูล 

 

ข้ันตอนในการแปลงแบบจําลองอี-อารเปนโครงสรางของตารางในฐานขอมูล  

มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

4.1 แปลงเอนทิตีปกติในแบบจําลองอี-อารเปน 1 ตาราง ซึ่งประกอบดวยแอตทริ

บิวตของเอนทิตีนั้นๆ โดยชื่อของตารางก็คือช่ือของเอนทิตี และแอตทริบิวตของเอนทิตี ก็คือ 

แอตทริบิวตของตาราง สําหรับแอตทริบิวตที่เปนคียหลักของตาราง ใหขีดเสนใตที่แอตทริบิวตนั้น 

เชนเดียวกับในแบบจําลองอี-อาร ซึ่งจากภาพที่ 6.11 นํามาแปลงเปนตารางได 2 ตาราง คือ 
 
 
 

นักศกึษา วิชา ลงทะเบยีน
เรียน 

M 

รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา 

M  

นามสกุล เบอรโทรศัพท ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 
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 นักศึกษา 
รหัสนกัศกึษา ชื่อ นามสกุล เบอรโทรศพัท 

48111 สามารถ  ประเสริฐกุล 0-1111-1111 

48112 วิชา  ปญญาเลิศ 0-2222-2222 

 
 วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

40001 ภาษาไทย 2 

40005 คณิตศาสตร 3 

 
 

ภาพที่ 6.12 โครงสรางของตารางในฐานขอมูลจากการแปลงเอนทิตีปกติในแบบจาํลองอ-ีอาร 

 
4.2 แปลงความสมัพันธเปนตาราง 

4.2.1 แปลงความสัมพันธแบบ 1 : M นั้นไมตองสรางตารางใหม แตใหนํา 

แอตทริบิวต ที่เปนคียหลักของเอนทิตีที่อยูดานความสัมพันธที่เปน 1 ไปเพิ่มเปนแอตทริบิวตของ

ตารางดานที่มีความสัมพันธเปน M  

4.2.2 แปลงความสัมพันธแบบ M : M จะไดตารางใหม 1 ตาราง ซึ่ง

ประกอบดวยแอตทริบิวตของความสัมพันธนั้นรวมกับแอตทริบิวตที่เปนคียหลักของ 2 เอนทิตีที่มี

ความสัมพันธ แบบ M : M  

จากแบบจําลองอี-อารในภาพที่ 6.11 สามารถสรางตารางตามขั้นตอนนี้ไดอีก  

1 ตาราง คือ ตารางการลงทะเบียน ซึ่งประกอบดวยแอตทริบิวต รหัสนักศึกษา (คียหลักของ 

เอนทิตีนักศึกษา) และ รหัสวิชา (คียหลักของเอนทิตีวิชา) ฉะนั้นตารางใหมที่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือ 

ตารางการลงทะเบียน มี รหัสนักศึกษาและรหัสวิชา เปนคียหลัก ดังนี้ 
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การลงทะเบยีน 
รหัสนกัศกึษา รหัสวิชา

48111 40001 

48111 40005 

48112 40001 

 
 

ภาพที่ 6.13 โครงสรางของตารางที่ไดจากการแปลงความสัมพันธแบบ M:M 
 

จากการแปลงแบบจําลองอี-อารตามขั้นตอนขางตน สรุปตารางที่ไดทั้งหมด 3 

ตาราง ดังตอไปนี้ 
 
 นักศึกษา 

รหัสนกัศกึษา ชื่อ นามสกุล เบอรโทรศพัท 

48111 สามารถ  ประเสริฐกุล 0-1111-1111 

48112 วิชา  ปญญาเลิศ 0-2222-2222 

 
 วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

40001 ภาษาไทย 2 

40005 คณิตศาสตร 3 

 
การลงทะเบยีน 

รหัสนกัศกึษา รหัสวิชา

48111 40001 

48111 40005 

48112 40001 

 
ภาพที่ 6.14 โครงสรางฐานขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศกึษา 
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ทั้งนี้โครงสรางฐานขอมูลที่ไดจากการแปลงแบบจําลองอี-อารนั้นจะอยูใน 1NF ดังนั้นจึง

จําเปนตองนํามาทํานอรมัลไลเซชันตอ เพื่อใหไดฐานขอมูลที่ปราศจากความซ้ําซอนหรือซํ้าซอน

นอยที่สุด แตถาไดทําการออกแบบฐานขอมูลโดยการใชแบบจําลองอี-อาร มาอยางถูกตองแลว 

เมื่อแปลงเปนโครงสรางฐานขอมูลแบบสัมพันธ จะไดโครงสรางความสัมพันธที่จัดกลุมของแอตทริ

บิวตมาเปนอยางดี และบางทีโครงสรางของความสัมพันธที่ไดนั้นอาจอยูในนอรมัลฟอรมที่สูงกวา

นอรมัลฟอรมที่ 1 แลว อยางไรก็ตามขั้นตอนถัดมาจําเปนตองวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 

แอตทริบิวต ซึ่งก็คือ วิธีนอรมัลไลเซชันที่จะกลาวตอไป 

 

นอรมัลไลเซชัน (Normalization)  
การออกแบบฐานขอมูลที่ดี ตองมีความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลนอยที่สุด หรือไมมี 

ความซ้ําซอนเลย ซึ่งตองอาศัยหลักการในการทํานอรมัลไลเซชันดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับนอรมัลไลเซชัน 

 นอรมัลไลเซชันเปนวิธีการที่ใชในการตรวจสอบและแกไขปญหาเกี่ยวกับความซ้ําซอน

ของขอมูล โดยดําเนินการใหขอมูล ในแตละรีเลชั่น (relation) อยูในรูปที่เปนหนวยที่เล็กที่สุดที่ไม

สามารถแตกออกเปนหนวยยอยๆ ไดอีก โดยยังคงความสัมพันธระหวางขอมูลในรีเลชั่นตางๆ ไว

ตามหลักการที่กําหนดไวใน relational model การทํานอรมัลไลเซชันนี้ เปนการดําเนินการอยาง 

เปนลําดับ ที่กําหนดไวดวยกันเปนขั้นตอน ตามปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนั้นๆ ซึ่งแตละขั้นตอน 

จะมีชื่อตามโครงสรางขอมูลที่กําหนดไวดังนี้  1. First Normal Form (1NF) 2. Second Normal 
Form (2NF) 3. Third Normal Form (3NF) 4. Boyce-Codd Normal Form (BCNF) 5. Fourth 
Normal Form (4NF) และ 6. Fifth Normal Form (5NF) ในการออกแบบฐานขอมูลเพื่อลด

ความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลอยางนอยตองมีคุณสมบัติเปน 3 NF เพราะจริงๆ แลว ในการ

ทํางานทั่วๆ ไป แค 3 NF ก็สามารถใชงานไดแลว แตสําหรับ BCNF ไปจนถึง 5NF เปนฐานขอมูล

ชนิดพิเศษจริงๆ ที่แทบจะไมมีในชีวิตประจําวัน โอกาสพบประมาณ 0.01 % ดังนั้นในที่นี้จะศึกษา

เพียงแค 1NF 2NF และ 3NF เทานั้น เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาระดับอ่ืนตอไป 
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2. รูปแบบของนอรมัลฟอรม (Normal Form : NF) 
2.1 First Normal Form (1NF)  

ตารางที่ผานการทํานอรมัลไลเซชันระดับที่ 1 หรือ First Normal Form ตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

หมายความวาขอมูลที่เก็บในแตละคอลัมนจะตองมีลักษณะเปนคาเดียว (single 

valued) ไมสามารถแบงยอยไดอีก 

ในการทํานอรมัลไลเซชันจะตองดูขอมูลในตารางเปนหลัก  ตัวอยางเชน ขอมูลใน

ตารางที่ 6.5 แสดงการเก็บขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ซึ่งแตละคนสามารถอยูชมรมและมีงานอดิเรก

ไดมากกวา 1 อยาง 

ไมมีคอลัมนใดในตารางที่มีคามากกวา 1 คา คือ คาในแตละคอลัมนตองเปน atomic 
หรือไมอยูในรูปของ repeating group 

ตารางที่ 6.5 ขอมูลนักศึกษา 

รหัสนกัศกึษา ชื่อ ที่อยู ชมรม งานอดิเรก 

48001 นารี ศิริพร กรุงเทพ ดนตรี เลนกีตาร 

   อาสาพฒันาชนบท  

   อนุรักษส่ิงแวดลอม  

48002 ศรีสมร อมรชัย นนทบุรี พระพทุธศาสนา สะสมพระเครือ่ง 

    รองเพลง 

48003 อรอนงค สมประสงค กรุงเทพ ดนตรี ตีกลอง 

 

จากตารางที่ 6.5 จะเห็นวาขอมูลในคอลัมนชมรมและงานอดิเรกมีคามากกวา  

1 คา แสดงวาไมเปน atomic หรืออยูในรูปของ repeating group ดังนั้นตารางที่ 6.5 จึงไมเปน 

1NF โดยเราจะเรียกตารางที่ยังไมผานแมแต 1NF วา Unnormalized Form (UNF) ซึ่งมีวิธีการ 

ที่จะทําใหเปน 1NF คือ 

1) แยกคอลัมนที่มีคามากกวา 1 คาออกเปนแถวใหม 

2) เพิ่มขอมูลที่เหมาะสมเขาไปในคอลัมนที่วางอยูของแถวที่เกิดขึ้นใหม  
จากตารางที่ 6.5 ที่ไมมีคุณสมบัติเปน 1NF สามารถทาํใหมีคุณสมบัติเปน 1NF 

ไดดังตารางที ่6.6 ซึ่งมีรหัสนกัศึกษา ชมรม และงานอดิเรก เปนคียหลกั 
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ตารางที่ 6.6 ขอมูลนักศึกษาที่ผานการทาํนอรมัลไลเซชนั ระดับที่ 1 แลว 

รหัสนกัศกึษา ชื่อ ที่อยู ชมรม งานอดิเรก

48001 นารี ศิริพร กรุงเทพ ดนตรี เลนกีตาร 

48001 นารี ศิริพร กรุงเทพ อาสาพฒันาชนบท เลนกีตาร 

48001 นารี ศิริพร กรุงเทพ อนุรักษส่ิงแวดลอม เลนกีตาร 

48002 ศรีสมร อมรชัย นนทบุรี พระพทุธศาสนา สะสมพระเครือ่ง 

48002 ศรีสมร อมรชัย นนทบุรี พระพทุธศาสนา รองเพลง 

48003 อรอนงค สมประสงค กรุงเทพ ดนตรี ตีกลอง 

สาเหตุที่แยกคอลัมนที่มีคามากกวา 1 คาออกเปนแถวใหม เนื่องจากไมรูจํานวนที่

แนนอนของคาที่มีอยูในคอลัมนนั้น เชน ไมทราบวานักศึกษาแตละคนจะมีงานอดิเรกกันคนละไม

เกินกี่อยาง แตถาเราทราบจํานวนที่แนนอนของคอลัมนที่มีหลายคานั้น เราอาจแยกเปนคอลัมน

ใหมไดเลย ตัวอยางเชน การเก็บช่ือผูแตงของหนังสือในหองสมุด ซึ่งหนังสือเลมหนึ่งอาจจะมีผูแตง

หลายคน แตในการเก็บชื่อผูแตงจะเก็บเพียง 3 คนเทานั้น ในกรณีนี้ควรจะแบงคอลัมนซึ่งเก็บชื่อผู

แตงออกเปนหลายคอลัมนโดยขึ้นกับจํานวนผูแตงที่มากที่สุดที่มีอยูหรือเราตองการเก็บขอมูล

เอาไว ซึ่งจะทําใหคาของแตละคอลัมน เปน Atomic ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 6.7 การเก็บขอมูลหนังสือ ที่มีคุณสมบัติเปน 1NF 

 

ISBN ชื่อหนังสือ ผูแตง 1 ผูแตง 2 ผูแตง 3 
9749151001 การจัดการฐานขอมูล วาสนา ทรัพยแกว   

9749151002 ระบบสารสนเทศ วิเชียร เธียรชัย นฤมล สมสกุล  

9749151003 เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขุม เฉลยทรัพย ปริศนา มัชฌิมา กาญจนา เผือกคง 

 

ถึงแมวาตารางที่ 6.6 จะไดรับการออกแบบใหอยูในรูป 1NF แลว แตลักษณะของ

ขอมูลภายในอาจกอใหเกิดปญหาขึ้นไดอีก เชน ขอมูลที่เกี่ยวกับนักศึกษารหัส 48001 ถูกจัดเก็บไว

ในแถวที่ 1, 2 และ 3 ไดแก ชื่อ และที่อยู โดยจะเห็นวาเปนการเก็บขอมูลที่ซ้ําซอนกัน ทําให

ส้ินเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ และกอใหเกิดปญหาในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดวย เชน ถานักศึกษา

รหัส 48001 มีการเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู ก็ตองทําการแกไขขอมูลหลายแถว ซึ่งถามีการแกไขขอมูล

ไมครบ ก็อาจทําใหขอมูลภายในตารางเกิดความขัดแยงกันได ดังนั้นจึงตองมีการนอรมัลไลเซชัน

ระดับที่ 2 ตอไป 
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2.2 Second Normal Form (2NF)  
ตารางที่ผานการทํานอรมัลไลเซชันระดับที่ 2 หรือ Second Normal Form ตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

 1) ตองมีคุณสมบัติของ 1NF 
 2) ทุก nonprime attribute จะตองขึ้นกับ prime (primary key) ทุกตัว 
 

นั่นคือแอตทริบิวตที่ไมใชคียหลักจะตองมีคาขึ้นอยูกับคียหลักเทานั้น โดยถาคีย

หลักประกอบดวยแอตทริบิวตที่มากกวา 1 ตัวก็จะตองขึ้นอยูกับแอตทริบิวตทั้งหมดที่เปนคียหลัก 

ไมใชข้ึนอยูกับบางตัว  

การที่จะรูวาแอตทริบิวตใดขึ้นอยูกับแอตทริบิวตใดนั้น ตองใชความรูในเรื่อง

ฟงกชันการขึ้นตอกัน หรือ functional dependency ซึ่งเปนสิ่งที่ใชแสดงความสัมพันธระหวาง 

แอตทริบิวต ในรูปแบบฟงกชัน เพื่อชวยในการตัดสินใจวาแอตทริบิวตที่ไมใชคียหลักควรจะปรากฏ

เปนคอลัมนอยูในตารางหรือควรจะแยกออกมาสรางเปนตารางใหม 

สมมุติวา X และ Y เปนแอตทริบิวตในตารางหนึ่ง ถา Y ข้ึนอยูกับ X จะสามารถ

เขียนฟงกชันการขึ้นตอกันไดดังนี้ 

 

 

การที่ Y ข้ึนอยูกับ X หมายความวา ทุกๆคาของ X ที่เราเลือกขึ้นมา จะสามารถ

หาคาของ Y มา 1 คาที่สอดคลองกับคาของ X ไดเสมอ เชน จากตารางที่ 6.8 เปนตารางที่เก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ถาถามวานักศึกษาคนใดที่มีรหัสนักศึกษาเปน 48111 ก็สามารถตอบได

ทันทีวาคือ นักศึกษาที่ชื่อวา สามารถ ประเสริฐกุล ดังนั้นชื่อนักศึกษาจึงขึ้นอยูกับรหัสนักศึกษา  

ซ่ึงเขียนเปนฟงกชันการขึ้นตอกันไดวา รหัสนักศึกษา  ชื่อ นั่นเอง 

ตารางที่ 6.8 ตารางนักศึกษา 

รหัสนกัศกึษา 
(คียหลัก) 

ชื่อ 
 

นามสกุล เบอรโทรศพัท 

48111 สามารถ ประเสริฐกุล 0-1111-1111 

48112 วิชา ปญญาเลิศ 0-2222-2222 

48113 น้ําทิพย ปญญาเลิศ 0-2222-2222 

48114 สมจิตร สมสกุลวงศ 0-6666-6666 

48115 วิชา รักศักดิ์ศรี 0-9999-9999 

X  Y 
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เมื่อเขาใจในเรื่องฟงกชันการขึ้นตอกันแลว เราลองมาพิจารณาวาตารางที่ 6.9  

จะมีคุณสมบัติเปน 2NF หรือไม 

 

ตารางที่ 6.9 ขอมูลการสั่งซือ้สินคาของลกูคา 

รหัสลูกคา ชื่อลูกคา ระดับ ประเภท รหัสสินคา ชื่อสินคา จํานวนสินคา 

001 นาร ี A ชั้นด ี P111 ปากกา 10 

001 นาร ี A ชั้นด ี P222 ดินสอ 12 

001 นาร ี A ชั้นด ี P333 ยางลบ 10 

002 ศรีสมร B ปานกลาง P222 ดินสอ 15 

003 อรอนงค C พอใช P333 ยางลบ 16 

 
 กอนอื่นเราตองพิจารณาวาตารางที่ 6.9 มีคุณสมบัติเปน 1NF หรือไม จากขอมูล

ในตารางจะเห็นวาไมมีคอลัมนใดในตารางที่มีคามากกวา 1 คา แสดงวาผานคุณสมบัติเปน 1NF 

จากนั้นตองพิจารณาตอวามีแอตทริบิวตใดเปน prime หรือคียหลัก สวนที่เหลือก็จะเรียกวา 

nonprime จากตารางที่ 6.9 จะมีแอตทริบิวต รหัสลูกคา และ รหัสสินคา เปน prime สวน  

ชื่อลูกคา ที่อยู ชื่อสินคา และจํานวนสินคา เปน nonprime 

 จากคุณสมบัติของ 2NF คือ nonprime ตองขึ้นกับ prime ทุกตัว ในการพิจารณา

วาเปน 2NF หรือไม จะตองพิจารณา nonprime ทีละตัว ซึ่งมีผลสรุปการขึ้นตอกันดังนี้ 

 

รหัสลูกคา, รหัสสนิคา  ชื่อลูกคา, ระดับ, ประเภท 

 

 จากขอมูลในตารางที่ 6.9 จะสังเกตวาชื่อลูกคา, ระดับ และประเภทจะขึ้นกับ 

รหัสลูกคาเพียงอยางเดียว ไมข้ึนกับรหัสสินคาเลย ทําใหไมเปนไปตามคุณสมบัติของ 2NF และ

นอกจากนี้ยังมีกรณีอ่ืนอีกที่ทําใหตารางที่ 6.9 ไมเปนไปตามคุณสมบัติของ 2NF ไดแก 

 

รหัสลูกคา, รหัสสนิคา    ชื่อสินคา 
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จากขอมูลในตารางที่ 6.9 จะสังเกตวาชื่อสินคาจะขึ้นกับรหัสสินคาเพียง 

อยางเดียว ไมข้ึนกับรหัสลูกคาเลย ทําใหไมเปนไปตามคุณสมบัติของ 2NF มีเพียงจํานวนสินคา

อยางเดียวที่ข้ึนกับรหัสลูกคา และรหัสสินคา สรุปวา 

รหัสลูกคา,รหัสสนิคา     จํานวนสินคา 

รหัสลูกคา   ชื่อลูกคา, ระดับ, ประเภท 

รหัสสินคา    ชื่อสินคา 

 

ดังนั้นถาตองการใหตารางที่ 6.9 มีคุณสมบัติเปน 2NF จะตองทําการแตกตาราง

ออกมา ตามความสัมพันธของฟงกชันการขึ้นตอกัน เปน 3 ตาราง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 6.10 ขอมูลลูกคา 

รหัสลูกคา ชื่อลูกคา ระดับ ประเภท 

001 นาร ี A ชั้นด ี

002 ศรีสมร B ปานกลาง 

003 อรอนงค C พอใช 

 

ตารางที่ 6.11 ขอมูลสินคา           ตารางที่ 6.12 ขอมูลการสั่งซื้อสินคา 

รหัสสินคา ชื่อสินคา  รหัสลูกคา รหัสสินคา จํานวนสินคา 

 P111 ปากกา  001 P111 10 

P222 ดินสอ  001 P222 12 

P333 ยางลบ  001 P333 10 

   002 P222 15 

   003 P333 16 

 

จากตารางที่ 6.10 หากตองการเพิ่มขอมูลลูกคาขึ้นมาอีก 1 คน อาจมีปญหา

เกิดขึ้น คือ ถาลูกคาที่จะเพิ่มเขาไปเปนลูกคาในระดับ A แสดงวาตองเปนลูกคาชั้นดี ในชอง

ประเภทตองใสวา “ชั้นดี” เทานั้น ถาหากใสวา ปานกลาง หรือพอใช ขอมูลก็จะขัดแยงกัน 

เพราะฉะนั้นตารางที่ผาน 2NF บางตารางอาจเกิดปญหาในเรื่องของการเพิ่มขอมูลได ดังนั้นจึง

ตองมีการนอรมัลไลเซชันระดับที่ 3 ตอไป 
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1) ตองมีคุณสมบัติของ 2NF 
2) nonprime ตองไมขึ้นกับ nonprime 

2.3 Third Normal Form (3NF)  
ตารางที่ผานการทํานอรมัลไลเซชันระดับที่ 3 หรือ Third Normal Form ตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

 

 

 

 

ตารางที่ 6.13 ขอมูลใบเสร็จรับเงินจากลกูคา 

เลขทีใ่บเสรจ็ รหัสลูกคา ชื่อลูกคา ที่อยู 

1001 43 กฤษณา 121 อ.เมือง จ.นนทบุรี 

1002 55 ศักดิ์สิทธิ ์ 222 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

1003 43 กฤษณา 121 อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 
 จากตารางที่ 6.13 จะมีแอตทริบิวต เลขที่ใบเสร็จ เปน prime      สวน  รหัส

ลูกคา ชื่อลูกคา และที่อยู เปน nonprime นักศึกษาตองพิจารณากอนวาตารางที่ 6.13 มี

คุณสมบัติเปน 2NF หรือไม ซึ่งจากขอมูลจะสังเกตวามีคุณสมบัติเปน 2NF เนื่องจากไมอยูในรูป 

repeating group และ nonprime ทุกตัวขึ้นกับ prime ทุกตัว คือ รหัสลูกคา ชื่อลูกคา และที่อยู 

ขึ้นกับ เลขที่ใบเสร็จ ซึ่งเปน prime เพียงตัวเดียว  

 

เลขทีใ่บเสรจ็  รหัสลกูคา, ชื่อลูกคา, ที่อยู 
 

 เมื่อมีคุณสมบัติเปน 2NF แลว ก็พิจารณาตอวา nonprime ข้ึนกับ nonprime 

หรือไม ถาไมมี nonprime ตัวใดขึ้นตอกัน ก็แสดงวามีคุณสมบัติเปน 3NF แตจากขอมูลในตารางที่ 

6.13 มี nonprime บางตัวที่ข้ึนตอกัน ไดแก ชื่อลูกคาและที่อยู ข้ึนกับรหัสลูกคา ทําใหไมเปนไป

ตามคุณสมบัติของ 2NF 

 

รหัสลูกคา  ชื่อลูกคา, ที่อยู 
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 ดังนั้นจึงตองมีการแตกตารางที่ 6.13 ออกมาเปน 2 ตาราง ตามความสัมพันธ

ของฟงกชันการขึ้นตอกัน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 6.14 ขอมูลลูกคาจากตารางที่ 6.13                     ตารางที่ 6.15 ขอมูลใบเสร็จ 

รหัสลูกคา ชื่อลูกคา ที่อยู  เลขทีใ่บเสรจ็ รหัสลูกคา 

43 กฤษณา 121 อ.เมือง จ.นนทบุรี  1001 43 

55 ศักดิ์สิทธิ ์ 222 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  1002 55 

    1003 43 

 

อีกตัวอยางหนึ่ง จากตารางที่ 6.10 ซึ่งผานการนอรมัลไลเซชันระดับที่ 2 แลว 

แตยังมีปญหาการเพิ่มขอมูลอยู ดังที่กลาวมาแลวขางตน จึงตองมีการทําใหเปน 3NF เนื่องจาก 

nonprime บางตัวขึ้นกับ nonprime คือ     ระดับ  ประเภท       ดังนั้นจึงตองแยก เปน 2 ตาราง 

ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 6.10 ขอมูลลูกคา 

รหัสลูกคา ชื่อลูกคา ระดับ ประเภท 

001 นาร ี A ชั้นด ี

002 ศรีสมร B ปานกลาง 

003 อรอนงค C พอใช 

 

 

 

ตารางที่ 6.16 ขอมูลลูกคาจากตารางที่ 6.10                       ตารางที ่6.17 ขอมูลระดับลูกคา 

รหัสลูกคา ชื่อลูกคา ระดับ  ระดับ ประเภท 

001 นาร ี A  A ชั้นด ี

002 ศรีสมร B  B ปานกลาง 

003 อรอนงค C  C พอใช 
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สรุป 
 

การออกแบบฐานขอมูลเปนขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาระบบฐานขอมูล เครื่องมือที่นิยม

นํามาใชในการออกแบบฐานขอมูล คือ แบบจําลองอี-อาร ซึ่งประกอบดวย เอนทิตี แอตทริบิวต คีย 

และความสัมพันธ โดยเอนทิตี คือ ส่ิงตางๆ ที่ผูใชงานฐานขอมูลตองการจะจัดเก็บ สวนแอตทริ

บิวต คือ คุณสมบัติตางๆ ของเอนทิตี สําหรับคีย คือ แอตทริบิวตที่สามารถใชบงบอกความ

แตกตางของขอมูลแตละทูเพิลหรือแถวได และความสัมพันธนั้นคือความสัมพันธระหวางเอนทิตี 

เมื่อนําองคประกอบทั้งหมดมาประกอบกันเปนแบบจําลองอี-อาร ก็ตองทําการแปลงแบบจําลองอี-

อารเปนโครงสรางตารางฐานขอมูล แลวจึงนํามาทําการนอรมัลไลเซชัน เพื่อใหฐานขอมูลที่

ออกแบบไวเกิดความซ้ําซอนนอยที่สุด และสามารถแกไขปรับปรุงขอมูลไดงาย จากนั้นก็นํา

ฐานขอมูลที่ออกแบบไวนั้นมาสรางใหใชงานไดจริงดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูล 

ซึ่งในเอกสารนี้จะยกตัวอยางการออกแบบและสรางฐานขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Access 

เนื่องจากเปนโปรแกรมที่เขาใจงายและเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญจะมีโปรแกรมนี้อยูแลว ซึ่งมี

รายละเอียดอยูในบทตอไป 
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คําถามทบทวน 
 

1. จงอธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูลมาพอสังเขป 

2. แบบจําลองอ-ีอาร (E-R Diagram) มีความสําคัญอยางไรในการออกแบบฐานขอมลู 

3. แบบจําลองอี-อาร (E-R Diagram)  ประกอบดวยอะไรบาง และมีสัญลักษณเปน

อยางไร 

4. เอนทิต ี(entity) ตอไปนี้ประกอบดวยแอตทริบิวต (attribute) อะไรบาง 

4.1 แผนก 

4.2 พนกังาน 

4.3 นักศึกษา 

4.4 โปรแกรมวิชา 

4.5 พนกังานขาย 

4.6 ใบเสร็จ 
 

5. จงเติมความสมัพันธ (relationship) ลงในชองวางตรงกลาง 

5.1 
พนักงาน แผนก ?  

5.2 
นักศกึษา โปรแกรมวิชา ?  

5.3 
พนักงานขาย ใบเสร็จ ?  

 

6. แตละเอนทิตมีีความสมัพนัธกันแบบใด 

6.1 

 

6.2 

 

6.3 

พนักงาน แผนก 

นักศกึษา โปรแกรมวิชา 

พนักงานขาย ใบเสร็จ 
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7. ใหนักศกึษาเขียนแบบจําลองอี-อาร ระหวาง 2 เอนทิต ี ตอไปนี้ 

 
พนักงาน แผนก 7.1 

 
นักศกึษา โปรแกรมวิชา 7.2 

 
พนักงานขาย ใบเสร็จ 7.3 

 
8. นอรมัลไลเซชัน (normalization) มีความสําคัญอยางไร 

9. ตารางที่ผานการทํานอรมัลไลเซชันระดับที่ 1, 2 และ 3 ตองมีคุณสมบัติอยางไร 

10. ใหนักศึกษาพิจารณาวา ตารางตอไปนี้มีคุณสมบัติ ตรงตามขอใด 1NF หรือ 2NF 

หรือ  3NF และถาขอใดไมเปน 3NF ใหแตกตารางออกมาจนมีคุณสมบัติเปน 3NF พรอมทั้งบอก

ดวยวา ตารางเดิม และตารางใหม มีฟลด (field) ใดเปนคีย (key) 

10.1 ตารางแสดงขอมูลลูกคา 

10.2 ตารางแสดงขอมูลสมาชิก 
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10.3 ตารางแสดงขอมูลการลงทะเบียนเรียน 

 

10.4 ตารางแสดงขอมูลพนกังาน 

 
 

10.5 ตารางแสดงขอมูลรายละเอยีดหนงัสือ 
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