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เนือ้หา 
ความหมายของฐานข้อมูล 

ขอ้มลู (Data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไป เช่น ราคาสินคา้ คะแนน 
ของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึงปกติถือว่าเป็น ขอ้มลูดิบ (Raw Data) ท่ียงัไม่ไดผ้า่นการประมวลผล 
ขอ้มลูท่ีผา่นการประมวลผลแลว้เรียกว่า สารสนเทศ (Information) เช่น เม่ือน าคะแนน 
ของนกัเรียนทั้งหมดมาประมวลผลก็จะไดค้ะแนนสูงสุด คะแนนต ่าสุดของนกัเรียนทั้งหมด 
ขอ้มลูท่ีน ามาจดัเก็บในฐานขอ้มลูอาจอยูใ่นรูปของตวัเลข ตวัอกัษร ขอ้ความ รูปภาพ 
เสียง หรือภาพและเสียง 

ขอ้มลูเหล่าน้ีเม่ือน ามาจดัเก็บในคอมพิวเตอร์จะมีลกัษณะโครงสร้างภายในท่ีน าไป
ประมวลผลตามล าดบัชั้นดงัน้ี 

บิต (Bit) ยอ่มาจาก Binary digit เป็นหน่วยขอ้มลูท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีแทนดว้ยเลขฐานสอง (0 หรือ 1) 
ไบต์ (Byte) หมายถึงกลุ่มของบิตท่ีแทนดว้ยตวัอกัษร ตวัเลข หรือสญัลกัษณ์พิเศษหน่ึงตวั 

(character) เช่น รหสั ASCII 1 ไบต ์ซ่ึงเก็บกลุ่มบิต 01000001 จะหมายถึงตวัอกัษร A 
 ฟิลด์ (Field) หรือเขตขอ้มลู หมายถึงกลุ่มตวัอกัษร ตวัเลข หรือสญัลกัษณ์พิเศษท่ีน ามา
รวมกนัและมีความหมาย เช่น ขอ้มลูรหสัลกูคา้ในฟิลดร์หสัลกูคา้ อาจก าหนดใหเ้ป็นตวัเลขลว้น ๆ 
หรือตวัเลขผสมกบัตวัอกัษรก็ได,้ กลุ่มขอ้มลูตวัอกัษรท่ีแสดงช่ือลกูคา้ท่ีเป็นบุคคลหรือบริษทัใน
ฟิลดช่ื์อลกูคา้ / บริษทั เป็นตน้ 
 เรคคอร์ด (Record) หรือระเบียนขอ้มลู หมายถึงกลุ่มของฟิลดท่ี์มีความสมัพนัธก์นั เช่น 
เรคคอร์ดของขอ้มลูลกูคา้จะประกอบดว้ยฟิลดร์หสัลกูคา้ ช่ือลกูคา้/บริษทั ช่ือผูติ้ดต่อ ต าแหน่ง และ
ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดย 1 เรคคอร์ด จะเก็บขอ้มลูของพนกังาน 1 คนและในฟิลดเ์ดียวกนัของทุก 
ๆ เรคคอร์ดจะตอ้งเก็บขอ้มลูชนิดเดียวกนัดว้ย เช่น ฟิลดช่ื์อลกูคา้/บริษทัจะเก็บขอ้มลูแบบตวัอกัษร
ท่ีแสดงช่ือของลกูคา้แต่ละราย 
 ไฟล์ (File) หรือ แฟ้มขอ้มลู หมายถึงกลุ่มเรคคอร์ดท่ีขอ้มลูเป็นเร่ืองเดียวกนั เช่น 
แฟ้มขอ้มลูพนกังาน แฟ้มขอ้มลูลกูคา้ แฟ้มขอ้มลูสินคา้ แฟ้มขอ้มลูการสัง่ซ้ือสินคา้ เป็นตน้ 
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ฐานขอ้มลู (Database) หมายถึง แหล่งเก็บรวบรวมขอ้มลูกลุ่มหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ 
หรือจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง มีโครงการและการจดัการอยา่งเป็นระบบ ขอ้มลูท่ีบนัทึกเก็บไว ้
สามารถปรับปรุงแกไ้ข สืบคน้ และน ามาใชใ้นการจดัการสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วและม ี
ประสิทธิภาพฐานขอ้มลูในท่ีน้ีหมายถึงฐานขอ้มลูท่ีใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ส่วนอุปกรณ์ท่ีเก็บขอ้มลู
ก็คือจานแม่เหลก็หรือฮาร์ดดิสกน์ัน่เอง ตวัอยา่งฐานขอ้มลูท่ีใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูบุคลากร 
ฐานขอ้มลูนกัศึกษา ฐานขอ้มลูสินคา้ ฯลฯปกติฐานขอ้มลูจะถกูจดัเก็บไวท่ี้ส่วนกลางของหน่วยงาน
หรือองคก์ร เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเรียกใชข้อ้มลูร่วมกนัได ้โดยอาจใชข้อ้มลูไดบ้างส่วนหรือ
ทั้งหมดข้ึนอยูก่บัการก าหนดสิทธ์ิในการใชง้าน 

ฐานขอ้มลูอาจเก็บขอ้มลูไวใ้นแฟ้มเดียวกนัหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มท่ีมีความสมัพนัธก์นั 
โดยแต่ละแฟ้มเรียกว่า ตาราง (Table) ซ่ึงมีลกัษณะโครงสร้าง ดงัรูป 
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ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล 
การจดัเก็บขอ้มลูไวใ้นฐานขอ้มลูท่ีเดียวกนัดว้ยระบบการจดัการฐานขอ้มลู มีประโยชน ์

ดงัน้ี 
1. สามารถใชข้อ้มลูร่วมกนัได ้ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถท่ีจะใชข้อ้มลูในระบบ 

ฐานขอ้มลูไดแ้ละโปรแกรมใชง้านหลายโปรแกรมอาจใชฐ้านขอ้มลูร่วมกนัได ้
2. สามารถก าหนดมาตรฐานของขอ้มลูได ้ผูบ้ริหารฐานขอ้มลูอาจก าหนดมาตรฐาน 

ต่างๆ ในการจดัเก็บขอ้มลูใหเ้ป็นลกัษณะเดียวกนั เช่น โครงสร้างขอ้มลู ประเภทของขอ้มลู เป็น 
ตน้ 

3. ลดความซ ้าซอ้นของขอ้มลูได ้ผูใ้ชทุ้กคนท่ีตอ้งการจดัเก็บขอ้มลูจะใชโ้ดยผา่ 
ระบบการจดัการฐานขอ้มลู ท าใหข้อ้มลูไม่ซ ้ากนัและไม่เปลืองเน้ือท่ีในการเก็บขอ้มลู 

4. ลดความขดัแยง้ของขอ้มลูได ้ขอ้มลูชุดเดียวกนัท่ีปรากฏอยูห่ลายแห่งใน 
ฐานขอ้มลูจะตอ้งตรงกนั ถา้มีการแกไ้ขขอ้มลูน้ี ระบบการจดัการฐานขอ้มลูจะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
ตามกนัหมดโดยอตัโนมติั 

5. ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูได ้โดยก าหนดสิทธ์ิของผูใ้ชแ้ต่ละคน 
ตามระดบัการใชง้าน เช่น ผูใ้ชท้ัว่ไปอาจใชข้อ้มลูบางส่วน ผูใ้ชท่ี้มีหนา้ท่ีบนัทึกและแกไ้ขขอ้มลูก ็
มีสิทธ์ิใชข้อ้มลูไดอี้กระดบัหน่ึง เป็นตน้ 

6. ดูแลรักษาฐานขอ้มลูไดง่าย เช่น การท าส าเนาฐานขอ้มลู การบูรณะฐานขอ้มลูให ้
กลบัสู่สภาพปกติ 
 
โครงสร้างของตารางประกอบดว้ย 
1. ช่ือตารางหรือช่ือฐานขอ้มลู (Database Name) 
2. เขตขอ้มลูในแนวตั้ง (Column) หรือฟิลด ์(Field) หลายฟิลด ์
3. รายการขอ้มลูหรือระเบียน (Record) หลายรายการในแนวนอน (Row) 
ตวัอยา่ง ตารางฐานขอ้มลูช่ือ ขอ้มลูนกัศึกษา มีฟิลดต่์าง ๆ ท่ีไม่ซ ้ากนั เช่น    
รหสันกัศึกษ(StudentID) ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่เมือง จงัหวดั ฯลฯ ซ่ึงขอ้มลูของนกัศึกษาแต่ละคน
จดัเก็บในระเบียนท่ีไม่ซ ้ากนัตามฟิลดต่์าง  ๆ
ศพัทส์ าคญัเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มลู และการออกแบบระบบฐานขอ้มลู คือ 

 
1. เอนทิต้ี (Entity) เป็นค าท่ีอา้งอิงถึงบุคคล สถานท่ี และส่ิงของต่าง ๆ เช่น สินคา้ 
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หรือวิชา ใบสัง่ซ้ือหรือบตัรลงทะเบียน และลกูคา้หรือนกัศึกษา เป็นตน้ ถา้เราสนใจในการสร้าง 
ระบบฐานขอ้มลูการสัง่ซ้ือสินคา้ เอนทิต้ีของระบบน้ีจะประกอบดว้ย เอนทิต้ีลกูคา้ ใบสัง่ซ้ือ 
สินคา้ กบัสินคา้ ดงัรูป 

2. แอตทริบิวต ์(Attribute) เป็นขอ้มลูท่ีแสดงลกัษณะของเอนทิต้ี เช่น แอตทิบิวต ์
ของเอนทิต้ีลกูคา้หรือนกัศึกษา จะมีช่ือ ท่ีอยู ่และรหสัไปรษณีย ์ส่วนแอตทริบิวตข์องเอนทิต้ี 
ใบสัง่ซ้ือสินคา้ จะมีรหสัใบสัง่ซ้ือ วนัท่ีสัง่ซ้ือ ช่ือสินคา้ จ  านวนสินคา้ท่ีสัง่ และราคาสินคา้ เป็น 
ตน้ ซ่ึงเราสามารถแสดงเอนทิต้ี รวมทั้งแอตทิบิวตไ์ด ้

3. ความสมัพนัธ ์(Relationships) หมายถึง ความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทิต้ีต่าง ๆ ใน 
ระบบ เช่น ในระบบการสัง่ซ้ือสินคา้ จะประกอบดว้ยเอนทิต้ีใบสัง่ซ้ือสินคา้ และเอนทิต้ีลกูคา้ 
ซ่ึงมีความสมัพนัธจ์ากลกูคา้ไปยงัใบสัง่ซ้ือสินคา้เป็นแบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One – to - Many) เป็นตน้ 

 
ส่วนประกอบของเอนทิตี ้แอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ในระบบฐานข้อมลู 

ในระบบฐานขอ้มลูเชิงสมัพนัธน์ั้น เราจะตอ้งก าหนดชนิดของคียต่์าง ๆ เพ่ือเป็น 
แอตทริบิวตพิ์เศษท่ีท าหนา้ท่ีบางอยา่ง เช่น เป็นตวัแทนของตาราง ฯลฯ ซ่ึงมีชนิดคีย ์ดงัน้ี 

1. Primary Key (คียห์ลกั) จะเป็นฟิลดท่ี์มีค่าไม่ซ ้ากนัเลยในแต่ละเรคอร์ดในตารา 
นั้น เราสามารถใชฟิ้ลดท่ี์เป็น Primary Key น้ี เป็นตวัแทนของตารางนั้นไดท้นัที 

2. Candidate Key (คียค์ู่แข่ง) เป็นฟิลดห์น่ึงหรือหลายฟิลดท่ี์พอเอามารวมกนัแลว้ม ี
คุณสมบติัเป็น Primary Key (ไม่ซ ้า) และไม่ไดถ้กูใชเ้ป็นคียห์ลกั เช่น รหสัจงัหวดัเป็นคียห์ลกั 
ส่วนช่ือจงัหวดัก็ไม่ซ ้าเช่นกนั แต่ไม่ไดเ้ป็นคียห์ลกัจึงเป็นคียค์ู่แข่งแทน 

3. Composite Key บางตารางหาฟิลดไ์ม่ซ ้าไม่ไดเ้ลย จึงตอ้งใชห้ลาย ๆ ฟิ ลดม์า 
รวมกนัเป็น Primary Key ฟิลดท่ี์ใชร้วมกนัน้ีเราเรียกว่า Composite Key 

4. Foreign Key เป็นฟิลดใ์ดๆ ในตารางหน่ึง (ฝ่ัง Many) ท่ีมีความสมัพนัธก์บัฟิลด ์
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ท่ีเป็น Primary Key ในอีกตารางหน่ึง (ฝ่ัง One) โดยท่ีตารางทั้งสองมีความสมัพนัธแ์บบ One – 
to – Many ต่อกนั 
 
คย์ี (Key) 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการฐานขอ้มลู ควรก าหนด  “คย์ี (key)” ใหก้บั Table เพื่อ
ใชจ้  าแนกเรคคอร์ดและก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่าง Table เช่น ก  าหนดรหสัประจ าตวัใหก้บั
พนกังานทุกคนใน Table พนกังาน คียท่ี์ใชใ้นระบบฐานขอ้มลูมีดงัน้ี 
คย์ีหลกั (Primary Key) 
 เป็นคียท่ี์ก  าหนดจากฟิลดท่ี์จะตอ้งไม่มีขอ้มลูซ ้ากนั (unique) โดยเด็ดขาดใน Table นั้น เช่น 
ฟิลดร์หสัพนกังานใน Table ขอ้มลูพนกังาน หรือฟิลดร์หสัสินคา้ใน Table ขอ้มลูสินคา้ น าไปใช้
จดัเรียงและแยกแยะขอ้มลูแต่ละเรคคอร์ดออกจากกนั ฟิลดท่ี์ก  าหนดใหเ้ป็นคียห์ลกัตอ้งมีค่าเสมอ
จะเป็นฟิลดว์่าง (Null) ไม่ได ้

ดัชนี (Index) 
 เป็นคียท่ี์ใชใ้นการคน้หาหรือจดัเรียงกลุ่มเรคคอร์ดท่ีมีจ  านวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น การ
คน้หาช่ือและนามสกุลของพนกังานใน Table ถา้ไม่ก  าหนดใหฟิ้ลดช่ื์อและนามสกุลเป็นดชันีไว้
ก่อน DBMS จะคน้หาตั้งแต่เรคคอร์ดแรกไปจนถึงเรคคอร์ดท่ีตอ้งการ ถา้มีขอ้มลูเป็นพนั ๆ หม่ืน ๆ 
เรคคอร์ด และเรคคอร์ดท่ีตอ้งการอยูต่  าแหน่งทา้ย ๆ จะเสียเวลาคน้หามาก ถา้ก  าหนดใหฟิ้ลดช่ื์อ
และนามสกุลเป็นดชันี จะท าใหช่ื้อและนามสกุลของพนกังานพร้อมต าแหน่งเรคคอร์ดถกูเก็บไวใ้น
แฟ้มดชันีของ DBMS โดยเรียงล  าดบัช่ือและนามสกุลตวัอกัษร ถา้มีค  าสัง่ใหค้น้หาขอ้มลู DBMS จะ
ไปคน้หาช่ือและนามสกุลจากแฟ้มดชันีก่อน เม่ือพบก็จะทราบต าแหน่งของเรคคอร์ดนั้นดว้ย ท าให้
เขา้ถึงเรคคอร์ดท่ีตอ้งการไดท้นัทีส าหรับฟิลดท่ี์เป็นดชันีน้ีอาจยอมใหข้อ้มลูซ ้ากนัได ้(ต่างกบัคีย ์
หลกัท่ีขอ้มลูจะซ ้ากนัไม่ได ้นอกจากคียห์ลกัทุกตวัจะมีคุณสมบติัเป็นดชันีอยูแ่ลว้โดยอตัโนมติั) ขอ้

ใชฟิ้ลดน้ี์เป็นคียห์ลกั 
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ควรระวงัในการสร้างดชันี คือ เม่ือมีการเพ่ิมหรือลบเรคคอร์ดใน Table จะท าใหข้อ้มลูในแฟ้มดชันี
ถกูปรับปรุงดว้ยทุกคร้ัง ท าให ้DBMS ตอ้งทกงานมากข้ึนอาจท าใหป้ระสิทธิภาพและความเร็วใน
การท างานโดยรวมของระบบลดลงได ้
 
คย์ีคู่แข่ง (Candidate Key) 
 ถา้ใน Table หน่ึงมีฟิลดห์ลายฟิลดท่ี์มีคุณสมบติัครบถว้นจนน ามาใชเ้ป็นคียห์ลกัแทนกนั
ได ้จะเรียกฟิลดเ์หล่านั้นว่า คีย์คู่แข่ง เช่น ใน Table พนกังาน ถา้รับประกนัไดว้่าจะไม่มีช่ือพนกังาน
ซ ้ากนัเลย คุณก็สามารถใชฟิ้ลดร์หสัพนกังานหรือฟิลดช่ื์อ เป็นคียห์ลกัได ้ท าใหท้ั้งสองฟิลดน้ี์
กลายเป็นคียค์ู่แข่งกนั ถา้ผูอ้อกแบบฐานขอ้มลูตดัสินใจใหร้หสัพนกังานเป็นคียห์ลกั ก็จะท าใหฟิ้ลด์
ช่ือกลายเป็น คีย์ส ารอง (Alternate key) ไปโดยปริยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คย์ีรวม (Compound Key) 
 เกิดจากการน าฟิลดห์ลาย ๆ ฟิลดม์ารวมกนั เพ่ือใหม้ีคุณสมบติัเป็นคียห์ลกั คือไม่มีขอ้มลู
ซ ้าและไม่มีค  าว่าง (Null) เน่ืองจากในบางคร้ังการสร้างคียห์ลกัจากฟิลดเ์ดียวอาจมีโอกาสท่ีจะเกิด
ขอ้มลูซ ้ากนัได ้ตวัอยา่งเช่น ใน Table พนกังาน หากไม่ไดก้  าหนดรหสัใหก้บัพนกังานแต่ละคน เรา
อาจใชช่ื้อและนามสกุลของพนกังานประกอบกนัเขา้เป็นคียห์ลกัของ Table ก็ได ้ดว้ยสมมติฐานท่ีว่า
ไม่มีใคร (ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป) ใชช่ื้อและนามสกุลเดียวกนั คียท่ี์สร้างจากฟิลดม์ากกว่า 1 ฟิลดแ์บบน้ี
จะเรียกว่าคียร์วม 
 
 
 

ถา้รับประกนัไดว้่าช่ือพนกังานจะไม่ซ ้ ากนัเลย Table 
น้ีกจ็ะมีคียค์ู่แข่ง 2 ฟิลด ์คือ รหสัพนกังาน และ ช่ือ 

(หากไม่มีฟิลดร์หสั
พนกังาน อาจใชฟิ้ลดช่ื์อ
และนามสกุลรวมกนัเป็น
คียห์ลกัได ้ดว้ยสมมติฐาน
ท่ีว่า จะไม่มีคนท่ีใชช่ื้อ 
 
 
และนามสกุลเดียวกนั คีย์
แบบน้ีเรียกว่า คีย์รวม 
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คย์ีนอก (Foreign Key) 
 เป็นคียท่ี์ใชเ้ช่ือมโยง Table ท่ีมีขอ้มลูเก่ียวขอ้งกนั เช่น ใน Table ลกูคา้จะมีฟิลดร์หสัลกูคา้
เป็นคียห์ลกั เราจะใหร้หสัลกูคา้ใน Table ลกูคา้เช่ือมโยงกบัรหสัลกูคา้ใน Table การสัง่ซ้ือเพ่ือจะ
ไดท้ราบช่ือและท่ีอยูข่องลกูคา้ท่ีสัง่ซ้ือสินคา้นั้น ในกรณีน้ีฟิลดร์หสัลกูคา้ใน Table การสัง่ซ้ือจะมี
คุณสมบติัเป็นคียน์อก (ในขณะท่ีฟิลดร์หสัลกูคา้ใน Table ลกูคา้จะมีคุณสมบติัเป็นคียห์ลกั) จาก
ตวัอยา่งน้ีความสมัพนัธร์ะหว่าง Table ทั้งสองเป็นแบบ 1:N เน่ืองจากลกูคา้ 1 คนสามารถสัง่ซ้ือ
สินคา้ไดม้ากกว่า 1 รายการ รหสัลกูคา้ใน Table การสัง่ซ้ือจึงมีค่าซ ้ากนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์ (Relationship) 
 การก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทิต้ีหรือ Table ในฐานขอ้มลูเชิงสมัพนัธม์ี 3 ลกัษณะ
คือ 
ความสัมพนัธ์แบบ 1:1 (One-to-One) 

1 

N 

ในตวัอย่างน้ี ฟิลดร์หสัลูกคา้ใน Table การสั่งซ้ือ (อยู่
ดา้น N ของความสัมพนัธ์) จะเป็นคียน์อกท่ีเช่ือมโยง
กบัฟิลดร์หสัลูกคา้ซ่ึงเป็นคียห์ลกัของ Table ลูกคา้ 
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 เป็นความสมัพนัธท่ี์เรคคอร์ดใด ๆ ใน Table หน่ึงสามารถจบัคู่กบัเรคคอร์ดในอีก Table 
หน่ึงไดเ้ดียง 1 เรคคอร์ดเท่านั้น จึงเป็นการจบัคู่กบัแบบตวัต่อตวั ความสมัพนัธล์กัษณะน้ีจะพบเห็น
ไดน้อ้ย เช่น กรณีท่ีจ  านวนฟิลดใ์น Table นั้นมีมากเกินไปจนท าให ้Table มีขนาดใหญ่ไม่สะดวกใน
การประมวลผลบ ารุงรักษา จึงตอ้งแยกขอ้มลูบางส่วนท่ีส าคญัออกมาเก็บไวอี้ก Table หน่ึงโดยเลือก
ฟิลดท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธร์ะว่าง Table ทั้งสอง ในตวัอยา่งน้ีจะใชฟิ้ลด์
รหสัพนกังานเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธร์ะหว่าง Table พนกังานและ Table ขอ้มลูส่วนตวั เน่ืองจาก
ฟิลดร์หสัพนกังานเป็นฟิลดร่์วม (common field) ของทั้ง 2 Table 

ความสัมพนัธ์แบบ 1:N (One-to-Many) 
 เป็นความสมัพนัธท่ี์เรคคอร์ดใด ๆ ใน Table หน่ึงสามารถจบัคู่กบัเรคคอร์ดในอีก Table 
หน่ึงไดห้ลายเรคคอร์ดได ้ตวัอยา่งเช่นความสมัพนัธร์ะหว่าง Table ลกูคา้ และ Table การสัง่ซ้ือ 
ลกูคา้หน่ึงคนจะมีใบสัง่ซ้ือสินคา้หลายใบ ในขณะท่ีใบสัง่ซ้ือสินคา้แต่ละใบจะตอ้งมาจากลกูคา้
เพียงคนเดียวเท่านั้น หรือตวัอยา่งของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีนกัศึกษาในความรับผดิชอบไดห้ลายคน 
แต่นกัศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดเ้พียงคนเดียวเช่นกนั 
 

1 

1 
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ฐานขอ้มลูมีหลายแบบแต่ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในปัจจุบนั คือ ฐานขอ้มลูแบบสมัพนัธ ์
(Relational Database) ซ่ึงมีโครงสร้างเป็นตารางหลายตารางท่ีมีความสมัพนัธก์นัโดยใชฟิ้ ดท่ี์ 
เหมือนกนั เช่น รหสันกัศึกษา (StudentID) 
 
ความสัมพนัธ์แบบ M:N (Many-to-Many) 
 คือลกัษณะท่ีเรคคอร์ดหลาย ๆ เรคคอร์ดใน Table หน่ึง มีความสมัพนัธก์บัอีกหลาย ๆ 
เรคคอร์ดในอีก Table หน่ึงพร้อมกนั เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่าง Table ลกูคา้ และ Table สินคา้ 
ลกูคา้หน่ึงคนสมารถซ้ือสินคา้ไดห้ลายชนิด ในขณะท่ีสินคา้แต่ละชนิดก็จะซ้ือโดยลกูคา้หลาย ๆ 
คนไดด้ว้ย ถา้เราน า Table ทั้งสองน้ีมาเช่ือมโยงกนัโดยตรงจะเห็นว่าท าได ้เนืองจากไม่มีฟิลดท่ี์เป็น
ฟิลดร่์วมของทั้ง 2 Table การสร้างความสมัพนัธแ์บบ M:N จึงตอ้งใช ้Table อ่ืนมาช่วยเป็นสะพาน
ในการเช่ือมโยง ซ่ึงในท่ีน้ีจะใช ้Table การสัง่ซ้ือมาช่วย 
 
 
 
 
 
 

N 

1 
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 จากภาพเกิดความสมัพนัธแ์บบ 1:N สองความสมัพนัธ ์ความสมัพนัธแ์รกคือความสมัพนัธ์
ระหว่าง Table ลกูคา้และ Table การสัง่ซ้ือ ความสมัพนัธท่ี์สองคือความสมัพนัธร์ะหว่าง Table 
สินคา้และ Table การสัง่ซ้ือ โดยฟิลดร์หสัลกูคา้และฟิลดร์หสัลกูคา้จะถกูน ามาใชเ้ป็นฟิลดร่์วมเพ่ือ
สร้างความสมัพนัธร์ะหว่าง Table ลกูคา้และ Table สินคา้ ใหเ้ป็นแบ M:N จากตวัอยา่งจะเห็นลกูคา้ 
1003 ซ้ือสินคา้รหสั ME-010 และ SE-057 ในขณะท่ีสินคา้ SE-057 ก็ถกูซ้ือโดยลกูคา้รหสั 1002 
และ 1003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

N M 

1 
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ระบบฐานข้อมูลใน Access 2007 
ฐานขอ้มลูเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมและจดัระเบียบขอ้มลู ฐานขอ้มลูสามารถ 

เก็บขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล ผลิตภณัฑ ์ใบสัง่ซ้ือ หรือส่ิงอ่ืนใดก็ได ้ฐานขอ้มลูจ  านวนมากเร่ิมมาจาก
รายการในโปรแกรมประมวลผลค าหรือโปรแกรมกระดาษค านวณ เม่ือรายการมีขนาดใหญ่ข้ึน 
ความซ ้าซอ้นและความไม่สอดคลอ้งกนัของขอ้มลูจะเร่ิมปรากฏข้ึน การดูขอ้มลูในฟอร์มรายการ 
เร่ิมไม่เขา้ใจ และมีขอ้จ  ากดัในการคน้หาหรือดึงเซตยอ่ยของขอ้มลูมาตรวจทาน เม่ือปัญหาดงักล่าว 
เกิดข้ึนแลว้ จึงเป็นการดีท่ีจะโอนถ่ายขอ้มลูไปยงัฐานขอ้มลูท่ีสร้างข้ึนดว้ยระบบการจดัการ 
ฐานขอ้มลู (DBMS) เช่น MS Access 2007 

ฐานขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอร์เป็นคอนเทนเนอร์ของวตัถุ โดยฐานขอ้มลูหน่ึงชุดสามารถ 
มีตารางไดม้ากกว่าหน่ึงตาราง ตวัอยา่งเช่น ระบบติดตามสินคา้คงคลงัหน่ึงระบบจะใชข้อ้มลูจาก 
ตารางสามตารางไม่ใช่จากฐานขอ้มลูสามชุด แต่ฐานขอ้มลูหน่ึงชุดนั้นสามารถมีตารางไดส้ามตาราง 
เวน้แต่ว่าฐานขอ้มลูนั้นจะถกูออกแบบพิเศษใหใ้ชข้อ้มลูหรือโคด้จากแหล่งขอ้มลูอ่ืนได ้ฐานขอ้มลู 
Access จะเก็บตารางไวใ้นแฟ้ มขอ้มลูเดียว พร้อมกบัวตัถุอ่ืนดว้ย เช่น ฟอร์ม รายงาน แมโคร และ 
โมดูล โดยฐานขอ้มลูท่ีสร้างในรูปแบบ Access 2007 จะมีนามสกุลเป็น .accdb และฐานขอ้มลูท่ี 
สร้างในรูปแบบของ Access รุ่นก่อนหนา้จะมีนามสกุลแฟ้ มเป็น .mdb คุณสามารถใช ้Access 2007 
สร้างแฟ้มขอ้มลูในรูปแบบแฟ้ มของรุ่นก่อนหนา้ได ้(ตวัอยา่งเช่น Access 2000 และ Access 2002- 
2003) 
ความจ าเป็นในการใช ้Access 2007 คือ 
1. เพ่ิมขอ้มลูใหม่ลงในฐานขอ้มลู เช่น รายการใหม่ในสินคา้คงคลงั 
2. แกไ้ขขอ้มลูท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มลู เช่น การเปล่ียนต าแหน่งท่ีตั้งปัจจุบนัของรายการ 
3. ลบขอ้มลู ถา้รายการถกูขายออกหรือละท้ิงแลว้ 
4. จดัระเบียบและดูขอ้มลูดว้ยวิธีต่างๆ 
5. ใชข้อ้มลูร่วมกนักบัผูอ่ื้นผา่นทางรายงานขอ้ความอีเมลอิ์นทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 



207 
สปัดาห์ท่ี 12 ใบความรู้ รหสัวิชา 04-201-102 
เวลา 1 ชัว่โมง หน่วยท่ี 3 โปรแกรมช่วยส านกังาน                                              รวม5ชัว่โมง 

 

 

ระบบฐานข้อมูลใน Access 2007 ส่วนประกอบของฐานข้อมูล Access 2007 
ส่วนประกอบของฐานขอ้มลู Access 2007 มีดงัต่อไปน้ี 

1 ตาราง (Table) 
ตารางฐานขอ้มลูจะมีลกัษณะคลา้ยกบักระดาษค านวณ นัน่คือขอ้มลูจะถกูเก็บไวใ้น 
แถวและคอลมัน์ ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองค่อนขา้งง่ายในการน าเขา้ขอ้มลูจากกระดาษค านวณไปยงัตาราง 
ฐานขอ้มลู โดยขอ้แตกต่างท่ีส าคญัระหว่างการเก็บขอ้มลูในกระดาษค านวณและการเก็บใน 
ฐานขอ้มลูจะอยูท่ี่วิธีการจดัระเบียบขอ้มลูอินเทอร์เน็ต 
 

 
ตารางฐานข้อมลูในโปรแกรม Microsoft Access 2007 

เมื่อตอ้งการความยดืหยุน่ส าหรับฐานขอ้มลูใหม้ากท่ีสุด ขอ้มลูตอ้งมีการจดัระเบียบลงใน
ตารางเพ่ือ ไม่ใหเ้กิดความซ ้าซอ้น ตวัอยา่งเช่น ถา้คุณจะเก็บขอ้มลูเก่ียวกบันกัศึกษาหรือพนกังาน 
ควรป้อนขอ้มลูของนกัศึกษาหรือพนกังานแต่ละคนเขา้ไปในตารางท่ีใชเ้ก็บขอ้มลูนกัศึกษาหรือ 
พนกังานเพียงคร้ังเดียว ขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ะเก็บในตารางของวิชาหรือผลิตภณัฑ ์และขอ้มลู 
เก่ียวกบัท่ีอยูข่องสาขาจะเก็บในตารางอ่ืน กระบวนการน้ีเรียกว่า การท า Normalization 

แต่ละแถวในตารางจะถกูอา้งอิงเป็นหน่ึงระเบียน ระเบียนคือท่ีท่ีใชเ้ก็บขอ้มลูแต่ละ 
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ส่วน แต่ละระเบียนจะประกอบดว้ยเขตขอ้มลูอยา่งนอ้ยหน่ึงเขตขอ้มลู เขตขอ้มลูจะสอดคลอ้งกบั 
คอลมัน์ในตาราง ตวัอยา่งเช่น ถา้มีตารางหน่ึงท่ีช่ือ “ขอ้มลูนกัศึกษา” ซ่ึงแต่ละระเบียน (แถว) จะม ี
ขอ้มลู เก่ียวกบันกัศึกษาหน่ึงคน และแต่ละเขตขอ้มลู (คอลมัน์) จะมีชนิดขอ้มลูท่ีต่างกนั เช่น ช่ือ 
นามสกุล ท่ีอยู ่และอ่ืน ๆ เขตขอ้มลูนั้นตอ้งไดรั้บการออกแบบใหมี้ชนิดขอ้มลูท่ีแน่นอน ไม่ว่าจะ 

เป็นขอ้ความ วนัท่ีหรือเวลา ตวัเลข หรือชนิดขอ้มลูอ่ืน ๆ 
อีกวิธีหน่ึงท่ีจะอธิบายใหเ้ห็นภาพของระเบียนและเขตขอ้มลูก็คือใหนึ้กถึงชุดบตัร 

ขอ้มลูรุ่นเก่าของหอ้งสมุด โดยบตัรขอ้มลูแต่ละใบท่ีอยูใ่นตูบ้ตัรรายการจะเทียบเท่ากบัระเบียนใน 
ฐานขอ้มลู ส่วนขอ้มลูแต่ละส่วนบนบตัรแต่ละใบ (ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือเร่ือง และอ่ืน ๆ) จะเทียบเท่ากบัเขต 
ขอ้มลูในฐานขอ้มลู 

2.ฟอร์ม (Form) 
ในบางคร้ังฟอร์มจะถกูอา้งอิงเป็น “หนา้จอส าหรับป้อนขอ้มลู” ซ่ึงเป็นส่วนติดต่อท่ีใช ้

ท างานกบัขอ้มลู และฟอร์มมกัมีปุ่มค าสัง่ท่ีใชด้  าเนินการค าสัง่ไดห้ลากหลาย สามารถสร้าง 
ฐานขอ้มลูโดยไม่ตอ้งใชฟ้อร์มดว้ยการแกไ้ขขอ้มลูอยา่งง่าย ๆ ในแผน่ขอ้มลูตาราง อยา่งไรก็ตาม 
ผูใ้ชฐ้านขอ้มลูส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะใชฟ้อร์มเพื่อดู ป้อนขอ้มลู และแกไ้ขขอ้มลูในตารางมากกว่า 

 
ฟอร์มของฐานข้อมลูในโปรแกรม Microsoft Access 2007 
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ฟอร์มจะใหรู้ปแบบท่ีง่ายต่อการใชส้ าหรับท างานกบัขอ้มลู และสามารถเพ่ิม 
องคป์ระกอบการใชง้าน เช่น ปุ่มค าสัง่ ลงในฟอร์มไดด้ว้ย คุณอาจเขียนโปรแกรมใหก้บัปุ่มต่าง  ๆ
เพื่อใชก้  าหนดว่าจะใหข้อ้มลูใดบา้งปรากฏบนฟอร์ม เปิดฟอร์มหรือรายงานอ่ืน ๆ หรือด าเนินงาน 
อ่ืนหลากหลายประเภท ตวัอยา่งเช่น อาจมีฟอร์มช่ือ “ขอ้มลูนกัศึกษา” ท่ีใชท้  างานกบัขอ้มลู 
นกัศึกษา ฟอร์มนกัศึกษา อาจมีปุ่มท่ีใชเ้ปิดฟอร์มบตัรลงทะเบียนท่ีสามารถป้อนรายการลงทะเบียน 
ใหม่ส าหรับนกัศึกษาคนนั้นได ้

นอกจากน้ี ฟอร์มยงัอนุญาตใหเ้ราสามารถควบคุมวิธีท่ีผูใ้ชร้ายอ่ืนจะโตต้อบกบัขอ้มลู 
ในฐานขอ้มลูดว้ย ตวัอยา่งเช่น สามารถสร้างฟอร์มท่ีแสดงเฉพาะบางเขตขอ้มลูและอนุญาตใหม้ีการ 
ด าเนินการไดเ้พียงบางอยา่งเท่านั้น ส่ิงน้ีจะช่วยป้องกนัขอ้มลูและท าใหแ้น่ใจไดว้่าขอ้มลูจะถกูป้อน 
อยา่งถกูตอ้ง 
 
 
3 รายงาน (Report) 
รายงานเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือสรุปและน าเสนอขอ้มลูในตาราง บ่อยคร้ังท่ีรายงานจะ 
ตอบค าถามตามท่ีระบุไว ้เช่น “เรารับเงินจากนกัศึกษาแต่ละคนเป็นจ านวนเท่าไรในรุ่นน้ี” หรือ 
“นกัศึกษาของเราอยูท่ี่ไหนบา้ง” แต่ละรายงานสามารถก าหนดรูปแบบใหน้ าเสนอขอ้มลูในรูปแบบ 
ท่ีอ่านง่ายท่ีสุดได ้

 
รายงานของฐานข้อมลูในโปรแกรม Microsoft Access 2007 
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รายงานสามารถถกูเรียกใชเ้วลาใดก็ได ้และจะแสดงขอ้มลูปัจจุบนัในฐานขอ้มลูเสมอ 
โดยทัว่ไปรายงานจะถกูจดัรูปแบบใหส้ามารถพิมพอ์อกมาได ้แต่ก็ยงัสามารถดูรายงานบนหนา้จอ 
ส่งออกไปยงัโปรแกรมอ่ืน หรือส่งเป็นขอ้ความอีเมลไดเ้ช่นกนั 
4. แบบสอบถาม (Query) 
แบบสอบถามเป็นส่วนส าคญัในฐานขอ้มลูและสามารถด าเนินการฟังกช์นัท่ีต่างกนัได ้
จ านวนมาก ฟังกช์นัทัว่ไปส่วนใหญ่ของแบบสอบถาม คือ การดึงขอ้มลูท่ีระบุจากตารางต่าง  ๆ
ออกมา โดยขอ้มลูท่ีคุณตอ้งการดูอาจจะกระจายอยูใ่นหลาย ๆ ตารางก็ได ้และแบบสอบถามจะท า 
ใหส้ามารถดูขอ้มลูท่ีตอ้งการไดใ้นรูปของแผน่ขอ้มลูเดียว นอกจากน้ี ถา้เราไม่ตอ้งการดูระเบียน 
ทั้งหมดพร้อมกนั แบบสอบถามจะใหเ้พ่ิมเง่ือนไขเพ่ือ “กรอง” ขอ้มลูเอาเฉพาะระเบียนท่ีตอ้งการ 
ออกมา บ่อยคร้ังท่ีแบบสอบถามท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งระเบียนส าหรับฟอร์มและรายงานต่าง ๆ 

 
แบบสอบถามของฐานข้อมลูในโปรแกรม Microsoft Access 2007 

แบบสอบถามบางชุด “สามารถปรับปรุงได”้ นัน่หมายความว่า สามารถแกไ้ขขอ้มลู 
ในตารางตน้แบบผา่นแผน่ขอ้มลูแบบสอบถามได ้ถา้ท างานในแบบสอบถามท่ีสามารถปรับปรุงได ้
โปรดจ าไวว้่าการเปล่ียนแปลงจะมีผลกบัตารางต่าง ๆ ดว้ย ไม่ใช่เฉพาะในแผน่ขอ้มลูแบบสอบถาม 
เท่านั้น 
แบบสอบถามมีรูปแบบพ้ืนฐานสองรูปแบบ ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบใชเ้ลือกขอ้มลู 
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และแบบสอบถามแอคชนั แบบสอบถามแบบใชเ้ลือกขอ้มลู จะเรียกใชข้อ้มลูและท าใหข้อ้มลูพร้อม  
ใชง้านไดอ้ยา่งง่ายดายสามารถดูผลลพัธข์องแบบสอบถามบนหนา้จอ พิมพแ์บบสอบถาม หรือ 
คดัลอกไปยงัคลิปบอร์ด หรือยงัสามารถใชผ้ลลพัธข์องแบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนส าหรับ 
ฟอร์มหรือรายงานได ้ส่วนแบบสอบถามแอคชนัจะด าเนินงานกบัขอ้มลู โดยแบบสอบถามแอคชนั 
สามารถใชส้ร้างตารางใหม่ เพ่ิมขอ้มลูลงในตารางท่ีมีอยู ่ปรับปรุงขอ้มลู หรือลบขอ้มลูได  ้
 
 
 
 
5. แมโคร (Macros) 

แมโครใน Access 2007 นั้นจะเหมือนกบัภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมอยา่งง่ายท่ี 
สามารถใชเ้พ่ือเพ่ิมหนา้ท่ีการใชง้านใหก้บัฐานขอ้มลู ตวัอยา่งเช่น สามารถแนบแมโครลงในปุ่ม 
ค าสัง่บนฟอร์ม เพ่ือใหแ้มโครนั้นท างานเม่ือใดก็ตามท่ีมีการกดปุ่ม แมโครจะมีแอคชนัท่ีใช ้
ด าเนินงานหลายอยา่ง เช่น การเปิดรายงาน การเรียกใชแ้บบสอบถาม หรือการปิ ดฐานขอ้มลู โดย 
การด าเนินการกบัฐานขอ้มลูส่วนใหญ่ท่ีท าดว้ยตนเองนั้นสามารถท าไดอ้ตัโนมติัโดยใชแ้มโคร 
ดงันั้นแมโครจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยประหยดัเวลาท่ีอยา่งมาก 

 
ปุ่มเคร่ืองมือแมโคในโปรแกรม Microsoft Access 2007 
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6.โมดูล (Modules) 
โมดูล (คลา้ยแมโคร) เป็นวตัถุท่ีสามารถใชเ้พ่ือเพ่ิมหนา้ท่ีการใชง้านใหก้บัฐานขอ้มลู 
ได ้ขณะท่ีสร้างแมโครใน Access 2007 ดว้ยการเลือกจากรายการแอคชนัของแมโคร แต่จะสามารถ 
เขียนโมดูลไดใ้นภาษาการเขียนโปรแกรม Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic 
ส าหรับ Applications (VBA): รุ่นภาษาแมโครของ Microsoft Visual Basic ท่ีน ามาใชเ้พ่ือตั้ง 
โปรแกรมใหก้บัโปรแกรมประยกุตข์อง Microsoft Windows และรวมอยูใ่นโปรแกรมต่าง ๆ ของ 
ไมโครซอฟท)์ โมดูลเป็นคอลเลกชนัของการประกาศ ค  าสัง่ และกระบวนงานท่ีถกูเก็บไวด้ว้ยกนั 
เป็นหน่วยเดียว โมดูลสามารถเป็นไดท้ั้งคลาสโมดูลหรือโมดูลมาตรฐาน คลาสโมดูลจะถกูแนบไว ้
ในฟอร์มหรือรายงาน และมกัจะประกอบดว้ยกระบวนงานท่ีเฉพาะเจาะจงไปยงัฟอร์มหรือรายงาน 
ท่ีคลาสโมดูลแนบอยู ่ส่วนโมดูลมาตรฐานจะประกอบดว้ยกระบวนงานทัว่ไปท่ีไม่สมัพนัธก์บัวตัถุ 
อ่ืนใด โมดูลมาตรฐานจะถกูแสดงอยูภ่ายใต ้โมดูล ในบานหนา้ต่างน าทาง ขณะท่ีคลาสโมดูลจะไม ่
ถกูแสดงไว ้
 
หลกัการออกแบบฐานข้อมูลที่ดี 
ในกระบวนการออกแบบฐานขอ้มลูท่ีดี นั้น มีหลกัการบางอยา่งเป็นแนวทางในการ 
ด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูซ ้า หรือท่ีเรียกว่าขอ้มลูซ ้าซอ้น ไม่ใช่ส่ิงท่ีดี เน่ืองจากเปลืองพ้ืนท่ีและอาจท า 
ใหมี้ขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนรวมถึงเกิดความไม่สอดคลอ้งกนั 

2. ความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูเป็นส่ิงส าคญั ถา้ฐานขอ้มลูมีขอ้มลูท่ีไม่ 
ถกูตอ้ง รายงานต่างๆ ท่ีดึงขอ้มลูจากฐานขอ้มลูจะมีขอ้มลูท่ีไม่ถกูตอ้งตามไปดว้ย ส่งผลใหก้าร 
ตดัสินใจต่าง ๆ ท่ีไดก้ระท าโดยยดึตามรายงานเหล่านั้นจะไม่ถกูตอ้งดว้ยเช่นกนั 
ดงันั้น หลกัการออกแบบฐานขอ้มลูท่ีดี คือ 

1. แบ่งขอ้มลูของคุณลงในตารางต่าง ๆ ตามหวัเร่ืองเพ่ือลดการซ ้าซอ้นกนัของขอ้มลู 
2. ใส่ขอ้มลูท่ีจ  าเป็นลงใน Access เพื่อรวมขอ้มลูในตารางต่างๆ เขา้ดว้ยกนัตาม 
ตอ้งการ 
3. ช่วยสนบัสนุนและรับประกนัความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลู 
4. ตอบสนองต่อความตอ้งการในการประมวลผลขอ้มลูและการรายงาน 
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กระบวนการออกแบบ 
กระบวนการออกแบบประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องฐานขอ้มลู 
2. คน้หาและจดัระเบียบขอ้มลูท่ีตอ้งการ รวบรวมขอ้มลูทุกชนิดท่ีตอ้งการบนัทึกลง 

ในฐานขอ้มลู เช่น ช่ือผลิตภณัฑแ์ละหมายเลขใบสัง่ซ้ือ 
3. แบ่งขอ้มลูลงในตารางต่าง ๆ แบ่งรายการขอ้มลูออกเป็นกลุ่มหรือหวัเร่ืองหลกั ๆ 

เช่น ผลิตภณัฑ ์หรือใบสัง่ซ้ือ จากนั้นแต่ละหวัเร่ืองจะถกูน ามาท าเป็นตาราง 
4. เปล่ียนรายการของขอ้มลูใหเ้ป็นคอลมัน์ต่างๆ ตดัสินใจว่าตอ้งการเก็บขอ้มลูอะไรใน

ตารางแต่ละตาราง รายการแต่ละรายการจะกลายเป็นเขตขอ้มลู และแสดงเป็นคอลมัน์ในตาราง 
ตวัอยา่งเช่น ตารางพนกังานอาจมีเขตขอ้มลูเช่น นามสกุล และวนัท่ีจา้งงาน 

5. ระบุคียห์ลกั เลือกคียห์ลกัของตารางแต่ละตาราง คียห์ลกั คือคอลมัน์ท่ีใชเ้พื่อระบุ 
แต่ละแถวแบบไม่ซ ้ากนั ตวัอยา่งเช่น หมายเลขผลิตภณัฑ ์หรือ ID ใบสัง่ซ้ือ 

6. ก าหนดความสมัพนัธข์องตาราง ดูท่ีตารางแต่ละตารางแลว้พิจารณาว่าขอ้มลูใน 
ตารางหน่ึงสมัพนัธก์บัขอ้มลูในตารางอ่ืน ๆ อยา่งไร ใหเ้พ่ิมเขตขอ้มลูลงในตารางหรือสร้างตาราง 
ใหม่เพื่อระบุความสมัพนัธต่์าง ๆ ใหช้ดัเจนตามตอ้งการ 

7. การปรับการออกแบบใหดี้ยิง่ข้ึน วิเคราะห์การออกแบบ เพ่ือหาขอ้ผดิพลาด สร้าง 
ตารางแลว้เพ่ิมระเบียนขอ้มลูตวัอยา่งสองสามระเบียน ใหดู้ว่าจะไดรั้บผลลพัธท่ี์ตอ้งการจากตาราง 
นั้นหรือไม่ แลว้ปรับเปล่ียนการออกแบบตามตอ้งการ 

8. การใชก้ฎ Normalization ใชก้ฎ Normalization ขอ้มลูเพื่อดูว่าตารางมีโครงสร้างท่ี 
ถกูตอ้งหรือไม่ ปรับเปล่ียนการออกแบบได ้เมื่อจ  าเป็น 
การใช้กฎ Normalization 

เราสามารถใชก้ฎ Normalization ขอ้มลู (บางคร้ังเรียกแค่ว่า กฎ Normalization) ใน 
ขั้นต่อไปของการออกแบบ การใชก้ฎเหล่าน้ีเพ่ือดูว่าตารางมีโครงสร้างท่ีถกูตอ้งหรือไม่ 
กระบวนการใชก้ฎเหล่าน้ีกบัการออกแบบฐานขอ้มลูเรียกว่าการ Normalizing ฐานขอ้มลู  
Normalization จะมีประโยชน์มากท่ีสุดหลงัจากท่ีไดแ้สดงรายการขอ้มลูทั้งหมดและ 
ออกแบบเบ้ืองตน้แลว้ ความคิดคือช่วยตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดแ้บ่งรายการขอ้มลูออกเป็นตารางท่ี 
เหมาะสม ส่ิงท่ี Normalization ท าไม่ไดก้็คือการตรวจสอบว่ามีขอ้มลูท่ีถกูตอ้งทั้งหมดแลว้ตั้งแต่เร่ิม 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัศึกษาเติมค าลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งจ าวน 3 ขอ้ 
 

1. จงอธิบายความหมาย  “ฐานข้อมูล” คอื 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. จงอธิบายความหมายของ Table และ Query 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. จงเขียนข้อดีของการน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ 5 ข้อ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ความสัมพนัธ์ (Relationship) ม ี3 แบบดังนี ้คอื จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 


