
ระบบฐานข้อมลู 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และได้ออกมาเป็น

สารสนเทศ จะเก็บรักษาและบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อง่ายและสะดวกต่อการเรยีกใช้งานไม่ต้องเสยีเวลาในการค้น
เอกสารเหมือนสมยัก่อนที่เกบ็ลงแฟ้มเอกสาร ขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมไวน้ัน้ที่มี
ความเกีย่วขอ้งสมัพนัธ ์ซึง่จากบททีแ่ล้วได้กล่าวถึงโครงสร้างขอ้มูลทําให้เหน็
ว่าก่อนมาเป็น ฐานข้อมูล (Database)  ได้นั ้นมาจาก หน่วยที่ เล็กที่สุด
ทีค่อมพวิเตอรเ์กบ็บนัทกึได ้เรยีกวา่ บติ (Bit) หลาย ๆ บติรวมกนันัน่คอื 8 บติ 
มคี่าเท่ากบั 1 ไบต ์(Byte) หรอื 1 ตวัอกัษร หลาย ๆ ตวัอกัษรรวมกนัเป็นฟิลด ์
(Filed) หลาย ๆ ฟิลดร์วมกนัเป็นเรคคอรด์ (Record) หลาย ๆ เรคคอรด์ 
รวมกนัเป็นไฟล ์(File) และหลาย ๆ ไฟลร์วมกนัมาเป็น ฐานขอ้มลู (Database) 
นัน่เอง 

เมื่อทราบแลว้วา่ฐานขอ้มลูมโีครงสรา้งมาจากอะไรแล้ว ก่อนอื่นเรามา
ทราบถึงความเป็นมาของฐานข้อมูลคร่าว ๆ โดยฐานข้อมูลได้พฒันาขึ้น
ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1960 ผูร้เิริม่ได้แก่ ชาลส์ บากแมน ที่ได้พฒันาแบบจําลอง
ขอ้มูล (Data Model) ที่เรียกว่า แบบจําลองลําดบัชัน้ (Hierarchical Model) 
แบบจําลองเครือข่าย (Network Model) ต่อมาได้มีผู้พัฒนาแบบจําลอง
เชงิสมัพนัธ์ (Relational Model) ซึ่งได้รบัความนิยมมากจนถึงปจัจุบนั และ
ล่าสุดพฒันามาเป็น แบบจาํลองเชงิวตัถุ (Object Oriented Model)  
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ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบฐานข้อมูล 

ฐานข้อมลู (Database) 
หมายถงึ แหล่งทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ไวด้้วยกนั ซึ่งขอ้มูลนัน้

จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมีโครงสร้าง  เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน 
ฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ 

ระบบฐานข้อมลู (Database System) 
หมายถงึ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธ์กนัไวอ้ย่างมรีะบบ 

โดยมีองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัระบบ
ฐานขอ้มูล ข้อมูลที่ต้องการเก็บ เป็นต้น ซึ่งทําให้ผู้ใช้สามารถจดัการข้อมูล             
ได้ง่าย เช่น เพิม่เตมิขอ้มูล (Add/Insert) เรยีกดูขอ้มูล (Select/Query) แก้ไข
ขอ้มลู (Edit/Modify) หรอืลบขอ้มลู (Delete/Erase) ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: 
DBMS) 

หมายถึง สถาปตัยกรรมซอฟต์แวร์ อาจมไีด้หลายแบบ เช่น สําหรบั
ฐานขอ้มลูขนาดเลก็ที่มผีู้ใช้คนเดยีว ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ที่มผีู้ใช้จํานวนมาก 
ซึ่งใช้สถาปตัยกรรมแบบลูกข่ายกับเครื่องบริการกลาง (client-server) 
ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัประสานการใช้งานของผู้ใช้ (User) กบัฐานขอ้มูล ดูแลรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลู เป็นตน้ สาํหรบัโปรแกรมจดัการฐานข้อมูลที่เรารู้จกั
กนัทัว่ไป เช่น MS-Access, Oracle, FoxPro, Dbase เป็นตน้ 
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ภาพที ่9.1 การประมวลผลแบบฐานขอ้มลู 

จากภาพที่ 9.1 มกีารจดัเกบ็แฟ้มขอ้มูลบุคลากร แฟ้มขอ้มูลรายวชิา 
และแฟ้มข้อมูลเงนิเดือนไว้ในฐานข้อมูลเดียวกนั เวลาที่ผู้ใช้จะเข้าใช้ขอ้มูล
กส็ามารถใช้ผ่านโปรแกรมบุคลากร โปรแกรมจดัตารางสอน โปรแกรมบญัช ี
แต่กย็งัไม่มรีะบบดูแลความปลอดภยัของฐานขอ้มูล เนื่องจากไม่มีการกรอง
หรอืตรวจสอบผู้ใช้ทําให้มโีอกาสที่จะทําให้ขอ้มูลเกิดการลกัขโมยการปล่อย
ไวรสัเขา้ระบบฐานขอ้มลู และไม่มรีะบบป้องกนัความปลอดภยัที่เพยีงพอ กจ็ะ
ทาํใหฐ้านขอ้มลูเกดิการเสยีหายได้ จงึตอ้งมกีารพฒันาระบบจดัการฐานขอ้มูล 
(DBMS) ขึน้มาดแูลระบบฐานขอ้มลูตามภาพที ่9.2 

 โปรแกรมบคุลากร 

 โปรแกรมจดัตารางสอน 

แฟ้มขอ้มลู
บคุลากร 

แฟ้มขอ้มลู
รายวชิา 

แฟ้มขอ้มลู
เงนิเดอืน 

 ผูใ้ช ้

 โปรแกรมบญัช ี

 ผูใ้ช ้

 ผูใ้ช ้

ฐานขอ้มลู 



262 บทที ่8 ระบบฐานขอ้มลู 

 

 

 

ภาพที ่9.2 การประมวลผลแบบฐานขอ้มลูทีม่ ีDBMS 

หน้าท่ีของระบบจดัการฐานข้อมูล 

หน้าที่หลกัของระบบจดัการฐานข้อมูล (Database Management 
System: DMBS) หรอืโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู มดีงันี้ 

1. จดัเกบ็และดแูลข้อมลู (Store and Maintain Data)
ขอ้มูลถูกกรอกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และจดัเก็บรวบรวมในรูปของ

ฐานขอ้มลูไวด้ว้ยกนั โดยมรีะบบจดัการฐานขอ้มลูผูด้แูลรกัษาขอ้มลูเหล่านัน้ 

2. ประสานงานกบัระบบปฏิบติัการ (Interface)
เนื่องจากการใชง้านฐานขอ้มูลส่วนมากมกัจะเป็นขอ้มูลที่มขีนาดใหญ่ 

ขอ้มูลทัง้หมดสามารถถูกนําเขา้มาไว้ในหน่วยความจําได้พร้อมกนั หมายถึง 
ขอ้มลูทัง้หมดจะอยูใ่นดสิกแ์ละถูกนํามาอยูใ่นหน่วยความจําเฉพาะส่วนที่กําลงั
ใชง้านเท่านัน้ ซึง่หน้าทีใ่นการคน้หาขอ้มลูทีผู่ใ้ชต้อ้งการจากดสิก ์นํามาไวใ้น 

แฟ้มขอ้มลู
บคุลากร 

แฟ้มขอ้มลู
รายวชิา 

แฟ้มขอ้มลู
เงนิเดอืน

DBMS 

 โปรแกรมบคุลากร 

 โปรแกรมจดัตารางสอน 

 ผูใ้ช ้

 โปรแกรมบญัช ี

 ผูใ้ช ้

 ผูใ้ช ้

ฐานขอ้มลู 
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หน่วยความจาํนัน้ เป็นหน้าที่ของระบบปฏบิตักิาร หรอื OS ดงันัน้ DBMS จะ
เป็นตวัทีท่าํหน้าทีป่ระสานงานกบัส่วนจดัการแฟ้มขอ้มูล (File Manager) ของ 
OS ในการจดัเกบ็ เรยีกใช ้และแกไ้ขขอ้มลูในฐานขอ้มลูนัน้ ๆ  

3. ควบคมุรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู (Security Control)
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาล่วงละเมิดการใช้

ฐานข้อมูลและป้องกนัไวรสัเขา้ระบบ ซึ่งจะไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รบัอนุญาตเขา้มา
เรยีกดขูอ้มลู หรอื แกไ้ขขอ้มลูได ้

4. ควบคมุความคงสภาพของข้อมลู (Integrity Control)
ระบบจดัการฐานขอ้มูลและควบคุมค่าของขอ้มูลให้อยู่ในกรอบที่เป็น 

ไปได้ (Domain) ตามที่ได้กําหนดไว้ในส่วนของเค้าร่างของฐานข้อมูล เช่น 
ยอดเงนิฝากของบญัชฝีากประจํา แต่ละครัง้จะต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 
หรอื นกัศกึษาทีม่าลงทะเบยีนจะต้องเป็นนักศกึษาที่มรีหสันักศกึษาที่ปรากฏ
อยูใ่นแฟ้มขอ้มลูนกัศกึษาเท่านัน้ 

5. ควบคมุการใช้ข้อมลูพร้อมกนัของผู้ใช้ (Concurrency Control)
ฐานขอ้มลูมกันํามาใช้งานระบบคอมพวิเตอร์ที่ผู้ใช้หลายคน สามารถ

เรียกใช้ข้อมูลเดียวกันได้พร้อมกัน ดงันัน้ ระบบจดัการฐานข้อมูลจะต้อง
ทําหน้าที่ควบคุมลําดับการทํางานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น 
ในระหวา่งทีม่ผีูใ้ชบ้างคนกาํลงัแกไ้ขขอ้มลูอยู ่ถ้ามผีู้ใช้คนอื่นต้องการใช้ขอ้มูล
เดียวกัน จะต้องรอให้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเรียกใช้ได ้
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิปญัหาขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ถูกตอ้งทนัสมยั (Not Updated) 

ตารางที ่9.1 ขอ้ดแีละขอ้เสยีของระบบฐานขอ้มลู 
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ข้อดีของการประมวลผลแบบ
ฐานข้อมลู 

ข้อเสียของการประมวลผลแบบ
ฐานข้อมลู 

1. หลกีเลีย่งความขดัแยง้ของขอ้มลูได้
ขอ้มลูเดยีวกนัอยูห่ลายทีอ่าจไม่ตรงกนั
ได ้
2. สามารถใชข้อ้มลูร่วมกนัได ้ไม่
เปลอืงเนื้อทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู 
3. ลดความซํ้าซอ้นของขอ้มลู ไม่ตอ้ง
เกบ็ขอ้มลูชุดเดยีวกนัไวห้ลายที ่
4. รกัษาความถูกตอ้งเชื่อถอืไดข้อง
ขอ้มลู กาํหนดกรอบค่าความเป็นไปได้
ของขอ้มลูได ้
5. สามารถกาํหนดความเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัได ้ใชข้อ้มลูมลีกัษณะเดยีวกนั 
เช่น วนั/เดอืน/ปี 
6. สามารถกาํหนดระบบความ
ปลอดภยัของขอ้มลูได้ 
7. ความเป็นอสิระของขอ้มลูและ
โปรแกรม 

1. มตีน้ทุนสงู ทัง้ฮารด์แวร์
ซอฟตแ์วร ์และบุคลากร 
2. มคีวามซบัซอ้น การเริม่ใชต้อ้งมี
การออกแบบฐานขอ้มลู วางระบบ 
3. เสีย่งต่อการหยดุชะงกัของระบบ
ขอ้มลูในฐานขอ้มลูถูกจดัเกบ็อยูใ่น
ลกัษณะของศนูยก์ลาง (Centralized 
Database System) ดงันัน้       
ความลม้เหลวของการทาํงาน
บางส่วนของผูใ้ชบ้างคน อาจทาํให้
ระบบฐานขอ้มลูทัง้ระบบหยดุชะงกั
ได ้
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องคป์ระกอบของระบบฐานข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูลโดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งสอดคล้องกบั
ระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขัน้ตอน              
การปฏบิตังิาน มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ฮารด์แวร ์(Hardware)
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการระบบฐานข้อมูลที่พร้อมอํานวย

ความสะดวกใหก้บัผูใ้ชใ้นการเรยีกใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูล ซึ่งจะมปีระสทิธภิาพ
มากน้อยเพียง ใดขึ้นกับขนาดของหน่วยความจําหลัก  ความเร็ว ใน
การประมวลผลของซีพียู อุปกรณ์รบัข้อมูลเข้า /ออก รวมถึงหน่วยความจํา
สํารองเพื่อใช้เก็บขอ้มูล และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  เพื่อรองรบั
การเชื่อมโยง (Link) ไปยงัคอมพิวเตอร์ทุก ๆ เครื่อง ให้สามารถแบ่งปนั
ทรพัยากรร่วมกนัได ้

2. ซอฟตแ์วร ์(Software)
เป็นส่วนที่ทําหน้าที่ประสานการทํางานให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับ

ฐานขอ้มลู ซึง่จะมซีอฟตแ์วรฐ์านขอ้มลู 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์(Application Software)
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา อาจพฒันาเองหรือโปรแกรม

สําเร็จรูป ซึ่งการเลอืกใช้โปรแกรมจะแตกต่างกนัออกไป ขึ้นอยู่กบัผู้ใช้งาน
ข้อมูลแต่ละคนว่าจะใช้โปรแกรมอะไรทํางานกบัข้อมูลในฐานข้อมูล  เช่น 
โปรแกรมลูกค้าส ัมพนัธ์ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ตรวจสอบดู
ประวตัขิองลูกค้า ที่อยู่ลูกค้า การให้ส่วนลด การให้เครดติกบัลูกค้า สามารถ
ตดิต่อสื่อสารกบัลกูคา้ไดส้ะดวกขึน้ เป็นตน้ 
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2) ระบบจดัการฐานข้อมลู (Database Management
System: DMBS) 

ทําหน้าที่ควบคุมดูแล จัดการใช้ข้อมูล และรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลที่เกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล ซึ่งถือว่าเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช ้
โปรแกรมประยุกต์ และฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทํางานได้สะดวกมาก
ยิง่ขึน้ และจดัการการเขา้ใจขอ้มูลว่าใครจะได้เข้าใช้ก่อนหลงั อาจใช้เทคนิค
การจดัแบ่งเวลา (Time sharing) ในการเข้าใช้ข้อมูลพร้อม ๆ กนัของผู้ใช้        
หลาย ๆ คน 

3. ข้อมลู (Data)
ขอ้มลูต่าง ๆ ทีจ่ดัเกบ็ลงในฐานขอ้มลู จะเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไวอ้ยู่

ทีศ่นูยก์ลาง (Server) ซึง่ขอ้มลูในฐานขอ้มลูนัน้สามารถเขา้ถงึ (Retrieve) และ
เรียกใช้ (Query) จากหลาย ๆ คน ที่เชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายได้ ซึ่งจะ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลร่วมกนัหรือพร้อม ๆ กนัได้ (Concurrency) ในเวลา
เดียวกนั แต่ผู้ใช้แต่ละคนจะมองเห็นข้อมูลในฐานข้อมูลในมุมมอง (View) 
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

4. บคุลากร (People)
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบฐานขอ้มลู มดีงันี้ 

4.1 ผู้ใช้ทัว่ไป (User) 
เป็นบุคคลที่เข้ามาใช้ขอ้มูลจากฐานข้อมูล การเข้าใช้งานใน

ฐานข้อมูลถ้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลนัน้โดยตรงก็สามารถจะดู หรือ
ผู้บรหิารฐานขอ้มูล (DBA) อาจกําหนดสทิธใิห้สามารถแก้ไข เพิม่ หรอื ลบ
ขอ้มลูได ้แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกอาจเขา้มาดูขอ้มูลหรอืพมิพ์ออกมาเป็นรูป
ของเอกสารได้ ตวัอย่าง เช่น ระบบการจองตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ ผู้ใช้ท ัว่ไป 
อาจเป็นพนักงานรับจองตัว๋  หรือลูกค้าที่ต้องการจองตัว๋  และเมื่ อ             
ผ่านกระบวนการจองเสรจ็เรียบร้อยก็สามารถพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อใช้เป็น
หลกัฐานการจองไดท้นัท ี
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4.2 พนักงานปฏิบติัการ (Operator) 
เ ป็นผู้ที่ทํ าหน้าที่ ป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล หรือ

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนําเข้าสู่ระบบ  ผู้ควบคุมเครื่อง 
เป็นตน้ 

4.3 นักวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ (System Analyst) 
เป็นผูศ้กึษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาระบบฐานขอ้มลูทีใ่ช้

ในองคก์ร และทาํการวเิคราะหก์ารจดัเกบ็ขอ้มลู รวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช ้
(User Requirement) วเิคราะห์ค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุนของการพฒันาหรอืนํา
ระบบฐานขอ้มลูมาใช ้วางแผนการดําเนินงานตามกรอบของการวเิคราะห์และ
ออกแบบระบบ ซึ่งจะวเิคราะห์ระบบงานเดมิ จากนัน้วเิคราะห์และออกแบบ
ระบบงานใหม่ก่อนส่งต่อไปยงัโปรแกรมเมอร์ 

4.4 โปรแกรมเมอร ์(Programmer) 
เป็นบุคคลที่ทําหน้าที่เขยีนโปรแกรมประยุกต์ (Application 

Program) ตามทีน่กัวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบไดท้าํเอาไว ้ซึง่โปรแกรมเมอร์
ห รือนัก เ ขียน โปรแกรมจะ เ ลือก ใ ช้ โ ปรแกรม ในการพัฒนาร ะบ บ
ตามความเหมาะสม การมปีระสบการณ์ในการเขยีนโปรแกรมมาก ๆ จะทําให้
เลอืกใชเ้ทคนิคทีด่จีะทาํใหป้ระมวลผลขอ้มูลได้รวดเรว็ แม่นยาํ และต้องเขยีน
ใหถู้กตรรกะ (Logic) จงึจะส่งผลใหผ้ลลพัธห์รอืสารสนเทศทีไ่ดม้คีวามถูกตอ้ง 

4.5 ผู้บริหารฐานข้อมลู (Database Administrator: DBA) 
เป็นบุคคลที่ทําหน้าที่ดูแล ควบคุมการบริหารจดัการงาน

ต่าง ๆ ของระบบฐานขอ้มลูทัง้หมด โดยความรบัผดิชอบของ DBA มดีงันี้ 
1) ตดัสนิใจวา่จะรวมขอ้มลูเขา้ไวใ้นระบบฐานขอ้มลูใดบา้ง
2) วางแผน วเิคราะห ์และตดัสนิใจวา่ควรจะจดัเกบ็ขอ้มลูดว้ย

วธิใีด และใชเ้ทคนิคในการเรยีกใชข้อ้มลู 
3) ประสานงานกบัผูใ้ช ้(User Interface) คอยใหค้าํแนะนํา

ช่วยเหลอืแก่ผูใ้ชเ้มื่อประสบปญัหาในการใชง้านฐานขอ้มลู หรอืไมส่ามารถ
เรยีกขอ้มลูขึน้มาดไูด ้

4) กาํหนดระบบรกัษาความปลอดภยั (Data Security) และ
คงสภาพขอ้มลู (Data Integrity) 
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5) กาํหนดแผนการในการสรา้งระบบขอ้มลูสาํรอง (Backup
System) และการฟ้ืนสภาพขอ้มลู (Discovery) 

6) สาํรวจดผูลการทาํงาน และตรวจสอบความตอ้งการของผูใ้ช้

5. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน (Procedure)
การใชข้อ้มลูในระบบฐานขอ้มลูจะมขี ัน้ตอนในการใชง้าน ซึง่การพฒันา

ระบบฐานขอ้มลูขึน้มาใหม่จะยงัไม่เคยมใีครใชง้านมาก่อน ทาํใหต้อ้งเริม่เรยีนรู้
และฝึกใช้งานระบบฐานข้อมูล ดังนัน้ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงควรจัด         
ทาํเอกสารที่ระบุถึงข ัน้ตอนการทํางานของหน้าที่งานต่าง ๆ ให้ชดัเจน ทัง้ใน
การใช้งานระบบฐานข้อมูลที่เป็นสภาวะปกติ และในสภาวะที่ระบบอาจ
เกดิปญัหาหรอืใชง้านไม่ได้ (Failure) ซึ่งจะเป็นขัน้ตอนสําหรบัการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรในองคก์รทุกระดบั 

ระดบัของการออกแบบฐานข้อมูลแบง่ได้ 3 ระดบั 

1. การออกแบบฐานข้อมลูระดบัแนวความคิด (Conceptual
Database Design) 
          เป็นขัน้ตอนการออกแบบระดบับนสุด นําเสนอขอ้มลูและความสมัพนัธ์
กนัของขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู ซึง่เขยีนอยูใ่นรปูของแผนภาพ (Diagram)  

โดยสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชแ้ทนการทาํงาน เชน่ 

 - สีเ่หลีย่มผนืผา้ หมายถงึ เอนตติี ้(Entity) 
 - วงร ีหมายถงึ แอตทรบิวิต ์(Attribute)  

    - เสน้แสดงทศิทาง หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
  เอนตติี ้(Relationship)  
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ซึง่เราจะเรยีกว่าสมัพนัธ์ของขอ้มูลที่เราสนใจระหว่างเอนตติี้ (Entity) 
วา่ E-R Model  ซึง่มกีารแสดงเอนทติี้ และแต่ละเอนตติี้จะมีแอตทรบิวิต์ และ
เขยีนออกมาเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างเอนทิตี้ โดยในแต่ละเอนติตี้นี้  ก็จะ
มคียีห์ลกั (Primary Key: PK) สําหรบัอ้างองิขอ้มูลซึ่งจะมคี่าของขอ้มูลไม่ซํ้า
กนั โดยการเขยีนทัง้หมดนี้เป็นเพยีงแนวความคดิทีเ่ขยีนออกมาในรปูแบบของ
แผนภาพ หลงัจากที่สร้างเป็น E-R Model ออกมาได้แล้ว  กจ็ะแปลง  E-R 
Model  ใหอ้ยูใ่นรปูแบบของโมเดลอื่น ที่สอดคล้องกบัระบบจดัการฐานขอ้มูล 
(DBMS) ที่เลอืกใช้ต่อไป เช่น ฐานขอ้มูลเชงิสมัพนัธ์ (Relational Database 
Management System: RDBMS) 

2. การออกแบบฐานข้อมลูระดบัตรรกะ (Logical Database
Design) 

เป็นข ัน้ตอนการออกแบบระดบักลาง โดยการออกแบบฐานขอ้มูลระดบั
ตรรกะ (Logical Database Design) จะต่อเนื่องจากการออกแบบฐานขอ้มูล
ระดบัแนวความคดิ (Conceptual Database Design) ทีไ่ดม้าจากการวเิคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้  และรวบรวมกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  โดยการใช้ โมเดล
ฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้ และปรับปรุง
โครงสรา้งฐานขอ้มลูใหม้คีวามซํ้าซอ้นกนัน้อยทีสุ่ด ทีเ่รยีกวา่ Normalization 

3. การออกแบบฐานข้อมลูระดบักายภาพ (Physical Database
Design) 

เป็นข ัน้ตอนการออกแบบในระดบัล่างสุด  ซึง่เกีย่วกบัการจดัเกบ็ขอ้มูล
จริง ๆ  ภายในหน่วยเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ เพื่อให้สามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการเขา้ถงึหรอืการคน้หาขอ้มลู  ในขัน้ตอนนี้อาจเป็นการสร้าง
อนิเดก็ซ ์(Index) ในการจดัตาํแหน่งทีอ่ยูข่องขอ้มลูภายในหน่วยเกบ็ เป็นตน้ 

สามารถเขียนออกเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ของการออกแบบ
ฐานขอ้มลูแต่ละระดบั ไดด้งันี้ 
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ภาพที ่9.3 ความสมัพนัธข์องฐานขอ้มลูแต่ละระดบั 

ความสมัพนัธ์ของเอนติต้ี (Entity Relationship) 

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู จะตอ้งมคีวามสมัพนัธ์
กนัอยา่งน้อย 1 คู่ โดยมคีาํศพัทท์ีค่วรรู ้ดงันี้ 

นิยามศพัท์ 
เอนติต้ี (Entity) หมายถงึ สิง่ทีเ่ราสนใจที่จะเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล เช่น 

อาจารย ์รายวชิา สาขาวชิา คณะ เป็นตน้ 
แอตทริบิวตต์ ์(Attribute) หมายถงึ รายละเอยีดและคุณลกัษณะของ

เอนติตี้ เช่น อาจารย์ จะมีแอตทริบิวต์รหสัอาจารย์ ชื่ออาจารย์ นามสกุล 
สาขาวชิา เป็นตน้ 

ความสัมพันธ์ (Relationship) หมายถึง เอนติตี้ (Entity) แต่ละ               
เอนติตี้ที่มีความสมัพนัธ์ เช่น ความสมัพันธ์ระหว่างเอนติตี้สาขาวชิากับ
อาจารย ์เขยีนเป็นแผนภาพไดด้งันี้ 

Conceptual Database 
Design 

Physical Database 
Design 

Logical Database Design 
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ภาพที ่9.4 ตวัอยา่งที ่1 การเขยีนแผนภาพความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติี ้

ความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติีข้องภาพที ่9.4 หมายถงึ อาจารยส์งักดัได ้
1 สาขาวชิา ในขณะที ่1 สาขาวชิาจะมอีาจารยไ์ดห้ลายคน 

ภาพที ่9.5 ตวัอยา่งที ่2 การเขยีนแผนภาพความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติี ้

ความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติีข้องภาพที ่9.5 หมายถงึ ภาควชิา
ประกอบดว้ยสาขาวชิา ในขณะทีห่ลายสาขาวชิาอยูใ่น 1 ภาควชิา 

การระบุชื่อความสมัพนัธ์ระหว่างเอนตติี้ จะพจิารณาจากทศิทางของ
ความสมัพนัธจ์ากเอนตติีห้นึ่งไปอกีเอนตติีห้นึ่ง  

นอกจากคํานึงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างเอนตติี้แล้ว ยงัต้องคํานึงถึง
จํานวนขอ้มูลที่เกดิขึน้ระหว่างความสมัพนัธ์ (Cardinality Ratio) ของทัง้สอง
เอนตติีด้ว้ยวา่เป็นเท่าไร 

ความสมัพนัธข์องเอนติต้ีจะเกิดขึ้นได้ 3 แบบ ไดแ้ก่ 
1. ความสมัพนัธแ์บบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationship)
2. ความสมัพนัธแ์บบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship)
3. ความสมัพนัธแ์บบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship)

1. ความสมัพนัธแ์บบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Relationship)
เอนตติี้ A มีความสมัพนัธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งกบัเอนตติี้ B หมายถึง 

ขอ้มูลหนึ่งแถวใด ๆ ของ A จะมีความสมัพนัธ์กบัขอ้มูล B เพยีงแถวเดยีว

ภาควชิา สาขาวชิาประกอบดว้ย 

อาจารย์ สาขาวชิาสงักดัอยู ่
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เท่านัน้ สามารถเขยีนเป็นความสมัพนัธ์ในวงเลบ็ได้ว่า (1:1) แสดงให้เหน็ว่า
เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติีแ้บบหนึ่งต่อหนึ่ง 

ภาพที ่9.6 ความสมัพนัธแ์บบ One-to-One 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติีข้องภาพที ่9.6 หมายถงึ หวัหน้าภาควชิา 
1 คน บรหิารได้ 1 ภาควชิา ในขณะที่ทางกลบักนั 1 ภาควชิา บรหิารโดย
หวัหน้าภาควชิา 1 คน จะเขยีนเส้นความสมัพนัธ์ตรงกลางได้ว่า (1:1) ซึ่ง              
หวัลกูศรมคีวามหมายวา่ ถ้าเป็น 1 หวั หมายถงึ เป็น One  

2. ความสมัพนัธแ์บบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship)
เอนตติี ้A มคีวามสมัพนัธแ์บบหนึ่งต่อหนึ่งกลุ่มกบัเอนตติี้ B หมายถึง 

ขอ้มลู 1 แถวใน A สามารถมคีวามสมัพนัธ์กบัขอ้มูลใน B ได้มากกว่า 1 แถว 
แต่เมื่อมองยอ้นกลบัขอ้มูล 1 แถวใน B จะมคีวามสมัพนัธ์กบัขอ้มูลใน A ได้
เพยีงหนึ่งแถว 

ภาพที ่9.7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติีแ้บบ One-to-Many 

จากแผนภาพข้างต้นหมายถึงภาควชิาสังกดัอยู่ ได้เพียง 1 คณะ 
ในขณะที่ทางกลบักนั 1 คณะมไีด้หลายภาควชิา อาจเกดิข้อสงสยัว่าทําไม
ขึน้ดว้ย Many ก่อนและตามด้วย One ซึ่งในความเป็นจรงิแล้วไม่จําเป็นว่าจะ
อยูด่า้นใดไม่วา่จะเป็น 1:M หรอื M:1 เมื่ออธบิายความสมัพนัธ์แล้วมคี่าเท่ากนั
เพยีงแต่ใครจะเป็น One หรอื เป็น Many เท่านัน้ ไม่มคีวามแตกต่างกนันัน่เอง 

หวัหน้าภาควชิา ภาควชิา บรหิารโดย 

(1:1) 

ภาควชิา คณะสงักดัอยู ่
(M:1) 
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3. ความสมัพนัธแ์บบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship)
เอนตติี้ A มีความสมัพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มกบัเอนตติี้ B หมายถึง 

ขอ้มูลแต่ละแถวใน A มคีวามสมัพนัธ์กบัขอ้มูลใน B ได้มากกว่า 1 แถว และ
เมื่อมองยอ้นกลบัขอ้มลูแต่ละแถวใน B กส็ามารถมคีวามสมัพนัธก์บัขอ้มลูใน A 
ไดม้ากกวา่ 1 แถว เช่นเดยีวกนั จะเขยีนความสมัพนัธ ์   ระหวา่งเอนตติี้ แทน
ดว้ย (M:N) เช่น 

ภาพที ่9.8 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติีแ้บบ Many-to-Many 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเอนตติี้แบบ Many-to-Many หมายถึง รายวชิา
หลายรายวชิาทีน่ิสติลงทะเบยีนไดม้ากกวา่ 1 รายวชิา ในขณะที่นิสติหลายคน
กส็ามารถลงทะเบยีนไดห้ลายรายวชิา  

ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 เอนติตี้ที่เป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม นัน้จะ               
ไม่เกิดขึ้น เนื่องจากจะเกิดความยุ่งยากที่จะไปกระทบกบัเอนตติี้ตวัอื่นด้วย 
เช่น อาจมปีญัหาในดา้นการปรบัปรุงแก้ไขขอ้มูล โดยทัว่ไปมกัจะไม่ยอมให้ม ี
Entity ที่มคีวามสมัพนัธ์กนัแบบกลุ่มต่อกลุ่มในฐานขอ้มูล (ยกเวน้ฐานขอ้มูล
แบบ Network Model)  

วธิกีารปรบัแกไ้ม่ใหเ้กดิ Many to Many คอื ใหส้ร้างเอนตติี้ข ึน้มาใหม่
ที่เป็นตวัเชื่อมระหว่างสองเอนตติี้เดมิ จะเรยีกว่า “Associative Entity”  และ
ปรบัความสมัพนัธข์องเอนตติีเ้ดมิกบัใหม่ใหอ้ยูใ่นรปู 1:M ไดด้งันี้ 

 
 

ภาพที ่9.9 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติีแ้บบ One-to-Many 

รายวชิา นิสติลงทะเบยีน 
(M:N) 

รายวชิา นิสติ 

รายละเอยีด
ลงทะเบยีน 

ประกอบดว้ย 

(1:M) 
ลงทะเบยีน 

(M:1) 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างเอนตติี้ของภาพที่ 9.9 หมายถึง ขอ้มูลรายวชิา 
ประกอบดว้ยรายละเอยีดของรายวชิา เช่น รหสัรายวชิา ชื่อวชิา จํานวนหน่วย
กติ ขอ้มลูนิสติทีล่งทะเบยีน  ประกอบดว้ยรายละเอยีดของนิสติ เช่น รหสันิสติ 
ชื่อนิสิต นามสกุลนิสิต สาขาวชิา นัน่คือ ในรายละเอียดลงทะเบียนจะเป็น
ตวัเชื่อมความสมัพนัธ์ของสองเอนตติี้เดมิ และดงึคยีห์ลกั (Primary Key: PK) 
ของทัง้สองเอนตติี้มาไวท้ี่เอนตติี้ใหม่ ซึ่งกจ็ะสามารถเรยีกใช้ขอ้มูลได้ทัง้สอง
เอนตติีเ้ดมิ นัน่เอง 

โมเดลฐานข้อมูล (Database Models) 

โมเดลฐานขอ้มลู แบ่งได ้4 รปูแบบ (Model) คอื 
1. ฐานขอ้มลูเชงิลาํดบัชัน้ (Hierarchical Database)
2. ฐานขอ้มลูแบบเครอืขา่ย (Network Database)
3. ฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์(Relational Database)
4. ฐานขอ้มลูเชงิออ็บเจกต ์(Object-Oriented Database)

โดยโมเดลฐานขอ้มลูทุกชนิด ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 โครงสรา้ง (Structure) หมายถึง โครงสร้างขอ้มูล ซึ่งอาจจะ

ไม่ใช่โครงสรา้งทีจ่ดัเกบ็จรงิ แต่เป็นโครงสร้างในมุมมองของผู้ใช้ระบบจดัการ
ฐานขอ้มลู (DBMS) ทีม่กีารจดัเกบ็ในระดบัล่างทีค่อมพวิเตอร์เขา้ใจได้ คอื 0,1 
และระดบัทีม่นุษยเ์ขา้ใจได ้คอื ไบต ์ฟิลด ์เรคคอรด์ ไฟล ์และฐานขอ้มลู 

ส่วนท่ี 2 การปฏบิตักิารใช้งาน (Operation) หมายถึง วธิกีารที่ผู้ใช้
สามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูลในระบบได้ ด้วยการใช้ภาษาสอบถาม
เชงิโครงสรา้ง (Structured Query Language: SQL) 

1. ฐานข้อมลูเชิงล าดบัชัน้ (Hierarchical Database)
โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงลําดบัชัน้ จะจดัเก็บข้อมูลในลกัษณะ

ความสมัพนัธ์แบบพ่อ-ลูก (Parent-Child Relationship Type: PCR Type) 
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โดยจะเรยีกขอ้มลูแต่ละสิง่ทีส่นใจจะเกบ็ขอ้มลู (Entity) วา่ เรคคอร์ด (Record) 
ซึง่ในแต่ละเรคคอรด์ประกอบดว้ย ค่าของฟิลดต่์าง ๆ  

Entity จะตัง้ชื่อเป็นคํานาม ใช้เรยีกสิง่ที่เราสนใจที่จะเกบ็ขอ้มูลไวใ้น
ฐานขอ้มลู เช่น นิสติ อาจารย ์รายวชิา เป็นตน้ 

ภาพที ่9.10 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติีใ้นฐานขอ้มลูแบบลาํดบัชัน้

จากภาพที่ 9.10 โครงสร้างฐานขอ้มูลแบบลําดบัชัน้  ประกอบด้วย 
ประเภทของเรคคอรด์ (Record Type) และความสมัพนัธ ์(Relation) มดีงันี้ 

1. เรคคอรด์ ไดแ้ก่ สาขาวชิา อาจารย ์และรายวชิา
2. ความสมัพนัธข์องแต่ละเรคคอรด์เป็นแบบ PCR ไดแ้ก่

- ความสมัพนัธ์ของสาขาวชิากบัอาจารย ์โดยมสีาขาวชิาเป็น 
“Parent Record Type” และอาจารยเ์ป็น “Child Record Type” 

- ความสมัพนัธข์องอาจารยก์บัรายวชิา มอีาจารยเ์ป็น “Parent 
Record Type” และรายวชิาเป็น “Child Record Type” 

3. ความสมัพนัธเ์ป็นแบบ 1:M (One-to-Many)

สาขาวิชา 

รหสัสาขาวชิา    ชือ่สาขาวชิา  

อาจารย ์

รหสัอาจารย ์            ช่ือ นามสกุล                ต  าแหน่ง

รายวิชา 

รหสัรายวิชา               ช่ือรายวิชา           จ  านวนหน่วยกิต

1:M 

1:M 



276 บทที ่8 ระบบฐานขอ้มลู 

คณุสมบติัของฐานข้อมลูแบบล าดบัชัน้ มดีงันี้ 
1. หากเรคคอร์ดใดเป็นราก (Root) ของเค้าร่างแล้วจะเป็นเรคคอร์ด

แบบ Child Record Type ไม่ได ้
2. ทุกเรคคอร์ดยกเวน้ราก สามารถมคีวามสมัพนัธ์กบัเรคคอร์ดแบบ

Parent Record Type ไดห้นึ่งความสมัพนัธ ์
3. ทุกเรคคอรด์สามารถเป็นเรคคอรด์แบบ Parent Record Type ได้
4. ถ้าเรคคอร์ดใดมีลูกมากกว่า 1 เรคคอร์ดแล้ว การลําดับ

ความสมัพนัธข์องเรคคอรด์ลกูจะลาํดบัจากซา้ยไปขวา 

Record สาขาวชิา 

Record อาจารย ์

Record รายวชิา 

 

 

ภาพที ่9.11 ความสมัพนัธข์องขอ้มลูในฐานขอ้มลูเชงิลาํดบัชัน้

VED   พฒันอาชวีศกึษา   อาชวีศกึษา 

F2057   สตูเิทพ ศริพิพิฒันกุล   อาจารย ์

01176111     หลกัอาชวีศกึษา    3 

01176241   MIS    3 

01176511  สารตัถอาชวีศกึษา   3 

รหสัสาขาวชิา        ชื่อสาขาวชิา            ชื่อภาควชิา 

รหสัอาจารย ์   ชื่ออาจารย ์   ตาํแหน่ง 

รหสัรายวชิา    ชื่อรายวชิา      จาํนวนหน่วย
กติ

F2012      พนิต เขม็ทอง   รศ. 
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2. ฐานข้อมลูแบบเครือข่าย (Network Database)
โครงสรา้งของฐานขอ้มลูเชงิเครอืขา่ย ประกอบดว้ย 
1. ประเภทของเรคคอรด์ ซึง่แบ่งออกเป็น

- เรคคอรด์หลกั (Owner Record Type) 
- เรคคอรด์สมาชกิ (Member Record Type) 
- กลุ่มขอ้มลูของเรคคอรด์นัน้ ๆ  

2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งเรคคอรด์หลกัและเรคคอรด์สมาชกิ เรยีกวา่
Set Type อาจเป็นแบบ 1:1 1:M หรอื M:N  กไ็ด ้เช่น 

Record: สต๊อกสนิคา้  

Record: สนิคา้ 

Record: รา้นคา้ผูผ้ลติสนิคา้ 

 

 

 
 

ภาพที ่9.12 ความสมัพนัธร์ะหวา่งเอนตติีใ้นฐานขอ้มลูแบบเครอืขา่ย 

รหสัสต๊อกสนิคา้        ขนาดทีเ่กบ็สนิคา้ 

รหสัสนิคา้   ชื่อสนิคา้   ราคาต่อหน่วย    ปรมิาณ 

รหสัรา้นผูผ้ลติสนิคา้      ชื่อรา้น  ทีต่ ัง้รา้น 

NTN   นิวเทคโน   ตลิง่ชนั INV  อนิโนเวต รามอนิทรา 

   A1   50000   B3      20000    C2     30000 

CMR  กลอ้งดจิติอล 12000   500 FLD   แฟรชไดรฟ์   750   30000 

TSM    ทนัสมยั   เตาปนู 

Record: 
สต๊อกสนิคา้  

Record: 
สนิคา้  

Record:  
รา้นคา้ผูผ้ลติสนิคา้
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จากภาพจะเห็นว่าเป็นความสมัพนัธ์ที่เชื่อมโยงหากนัได้หมด เช่น 
สต๊อกสนิคา้ไปสมัพนัธก์บัสนิคา้ และยงัไปสมัพนัธก์บัรา้นคา้ผูผ้ลติสนิคา้ดว้ย 

3. ฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์(Relation Database)
โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงส ัมพันธ์ที่มีระบบจัดการฐานข้อมูล

เชงิสมัพนัธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) จะมี
ความซบัซอ้น (Flexible) มากกว่าฐานขอ้มูลแบบลําดบัชัน้และฐานขอ้มูลแบบ
เครือข่าย ซึ่งฐานข้อมูลเชิงสมัพันธ์จะมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปของตาราง 
(Table) สองมติ ิเทยีบไดก้บัไฟล ์(File) ประกอบดว้ย แถว (Row) เทยีบได้กบั  
เรคคอร์ด (Tuples Records) และคอลมัน์ (Column) เทยีบได้กบัแอตทรบิวิต ์
(Attribute) หรอืฟิลด ์(Field) และแต่ละตารางจะต้องมคียีห์ลกั (Primary Key: 
PK) เพื่อใช้เป็นตวัเชื่อมความสมัพนัธ์แต่ละตาราง ลกัษณะการเกบ็ขอ้มูลลง
ฐานข้อมูลจะแตกต่างจากการออกแบบจําลอง คือจะเก็บเป็นแบบกายภาพ 
(Physical) ซึง่การเขา้ถึง (Retrieve Data) จะใช้ภาษาสอบถามเชงิโครงสร้าง 
(SQL) เช่น  Select…..  From….  Where…  หมายถึง เลอืกฟิลด์อะไรบ้าง              
ทีต่อ้งการด ูจากตารางไหน และมเีงื่อนไขอะไรบา้ง  

ตวัอยา่ง ถ้าตอ้งการใหแ้สดงชื่อนิสติทีไ่ดเ้กรดเฉลีย่รวมน้อยกวา่ 2.00 
วา่มใีครบา้ง  

Select Student_Name, Student_Surname 
From Student 
Where Sum_Grade<2.00; 
หมายถงึ เลอืกฟิลด ์ชื่อนิสติ นามสกุลนสิติ จากตารางขอ้มลู

นิสติ โดยมเีงื่อนไขวา่ดเูฉพาะนิสติทีไ่ดเ้กรดเฉลีย่รวมน้อยกวา่ 2.00 
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โครงสรา้งขอ้มลูในแต่ละ Table สามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธไ์ด ้ดงันี้ 

Table: นิสติ 

Field name Data type Description 
Stu_ID (PK) Text (9) รหสันิสติ 
Dep_ID (FK) Text (3) รหสัสาขาวชิา 
Stu_Name Text (15) ชือ่นิสติ 
Stu_Surname Text (20) นามสกลุนิสติ 
Stu_age Number (2) อายุ 

Table: สาขาวชิา 

Field name Data type Description 
Dep_ID (PK) Text (3) รหสัสาขาวชิา 
Dep_Name Text (15) ชือ่สาขาวชิา 

Table: รายวชิา 

Field name Data type Description 
Sub_ID (PK) Text (8) รหสัรายวชิา 
Dep_ID (FK) Text (3) รหสัสาขาวชิา 
Sub_Name Text (15) ชือ่วชิา 
Sub_Unit Number (1) หน่วยกติ 

ภาพที ่9.13 ความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งขอ้มลูแต่ละ Table 

จากโครงสร้างขอ้มูลทัง้ 3 โครงสร้าง จะเหน็ความสมัพนัธ์เกิดขึ้น
ระหวา่งตารางไดแ้ก่ฟิลดท์ีเ่ป็นคยีห์ลกัของ Table หนึ่งไปอยูใ่นอกี Table หนึ่ง 
ทาํให้เกดิการเชื่อมโยงถึงกนัได้ตามความสมัพนัธ์ของขอ้มูลที่เป็นแบบ (1:1) 
(1:M) หรอื (M:N) จากนัน้เมื่อมโีครงสร้างขอ้มูลเรยีบร้อยจงึค่อยกรอกขอ้มูล       
ลงตาราง (สมมตขิอ้มลูลงตาราง) ดงันี้ 

M 

1

M 

1
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Table: นิสติ 

รหสันิสิต (PK) ช่ือนิสิต นามสกลุ
นิสิต 

อาย ุ รหสัสาขาวิชา 
(FK) 

5210602206 จตัุรมงคล ดนตร ี 18 F18 
5210602214 ชชัฎา ทรรภลกัษณ์ 17 F18 
5210601587 สราญทพิย์ นนตะพนัธุ ์ 18 F14 
5210601463 ณฐักานต์ อภริกัษ์กติตกิลุ 17 F14 
48061097 ณฐันนัท์ บญุไชย 20 F17 
50270487 จรลั เสง็เจรญิ 19 F16 

Table: สาขาวชิา 

รหสัสาขาวิชา (PK) ช่ือสาขาวิชา 
XF10 วชิากลาง 
XF14 คหกรรมศาสตรศ์กึษา 
XF16 การสอนคณิตศาสตร์ 
XF17 การสอนวทิยาศาสตร ์
XF18 ธุรกจิศกึษา 
XF19 อาชวีศกึษา 
XF24 พฒันอาชวีศกึษา 

Table: รายวชิา 
รหสัรายวิชา 

(PK) 
ช่ือรายวิชา หน่วยกิต รหสัสาขาวิชา

(FK) 
01171111 IT for Teachers 2 XF10 
01176241 MIS for Vocational Educators 3 XF19 
01404101 General Science 3 XF17 
01179111 Principles of Business Education 3 XF18 
01180111 Principle of Home Economics 3 XF14 
01176543 Vocational Education Planning 3 XF24 

ภาพที ่9.14 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง Table และขอ้มลู 

M 

1

M 

1

https://www.regis.ku.ac.th/grade_adv.php?Stdid=5210602206
https://www.regis.ku.ac.th/grade_adv.php?Stdid=5210602214
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หน่วยกติ

รายวชิา 
รหสัรายวชิา 

ชื่อวชิา 

รหสัสาขาวชิา 

สามารถเขยีนเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ของแต่ละตารางได้ด้วยคยีห์ลกั 
และคีย์รองเกิดขึ้นจากตารางความสัมพันธ์ข้างต้น จึงเขียนออกมาเป็น
แผนภาพความสมัพนัธไ์ด ้ดงันี้ 

ความสมัพนัธข์องแต่ละเอนตติีใ้นฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์
เขยีนเป็นแผนภาพ Diagram 

 

 

ภาพที ่9.15 ตวัอยา่ง E-R Diagram นิสติ สาขาวชิา และรายวชิา 

ซึ่งฐานข้อมูลที่ได้รบัความนิยมจนถึงปจัจุบนัได้แก่ฐานข้อมูลแบบ
สัมพันธ์ ในขณะที่ฐานข้อมูลแบบลําดับชัน้และแบบเครือข่าย นําไปใช้
ในการออกแบบฐานข้อมูลน้อยมากเพราะขาดความยดืหยุ่นกว่าฐานข้อมูล      
แบบสมัพนัธน์ัน่เอง  

นิสติ 

รหสันิสติ ชื่อนิสติ นามสกุล 

อาย ุ

สงักดัอยู ่ สาขาวชิา 

รหสัสาขาวชิา 
ชื่อสาขาวชิา
สาขาวชิา

M 1

1 

M 

บรหิาร รหสัสาขาวชิา 
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4. ฐานข้อมลูเชิงออ็บเจกต ์(Object-Oriented Database)
ฐานขอ้มูลเชงิออ็บเจกต์ หรอืเรยีกว่า ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชงิวตัถุ 

(Object-Oriented Database Model System: OODBMS) ถูกพฒันาโดย
โปรแกรมเมอร์ด้วยโปรแกรมภาษาเชงิวตัถุ เช่น Perl, Java, C #, Visual 
Basic NET., C++, Php และ Smalltalk  เป็นต้น ซึ่ง OODBMS ใช้ใน
การออกแบบฐานขอ้มูลอยู่ในปจัจุบนัที่มองเป็นเชงิวตัถุ (Object) ซึ่งสามารถ
นํากลบัมาใชซ้ํ้า หรอืแกไ้ขไดท้าํใหไ้ม่ตอ้งเสยีเวลาในการเขยีนโปรแกรมคําส ัง่
มาควบคุมวตัถุนัน้ใหม่ อาจเป็นประเภทกราฟ วดิโีอเสยีง ภาพ หรอืปุม่ควบคุม 
ซึ่งใช้กนัมากในปจัจุบนั เนื่องจากช่วยลดขัน้ตอนที่ยุ่งยากในการออกแบบ
ฐานขอ้มลู  

OODBMS และ RDBMS มคีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั 4 ประการ มดีงันี้ 
1. Inheritances ซึ่งเป็นคุณสมบตัใินการพฒันาที่เกดิจากการต่อยอด

หรอืการนําวตัถุ (Object)  เดมิมาใช ้
2. Data Encapsulation มคีุณสมบตัซิ่อนภายในสถานะ Object  ซึ่ง

Object  ถูกทาํการEncapsulation จะสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยการใช้งาน Method 
ซึง่สาํหรบั Object ทีถู่กทาํการนัน้มอียู ่3 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1 Full Encapsulation หมายถงึ การกระทาํใด ๆ โดยการส่ง 
Message ไปยงั Object 

2.2 Write Encapsulation หมายถงึ อนุญาตใหม้กีารอ่าน
เท่านัน้ 

2.3 Partial  Encapsulation หมายถงึ อนุญาตใหม้กีารอ่าน
และเขยีนไดใ้นบางส่วน 

3. Object Identity หมายถึง การอนุญาต ให้ Object ในระบบ
ฐานขอ้มลูนัน้มคีวามเป็นอสิระต่อกนั 

4. Polymorphism และ Dynamic Binding  หมายถึง อนุญาตให้
มกีารสร้างการดําเนินงานสําหรบั Object  อนัหนึ่ง แล้วทําการแชร์คุณสมบตัิ
ไปยงั Object  อื่นได ้

http://66.249.89.132/translate_c?hl=th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Perl&prev=/search%3Fq%3DObject-Oriented%2BDatabase%26hl%3Dth&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhh7kbuN1kc1S1awTYmlThqoFyRBig
http://66.249.89.132/translate_c?hl=th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)&prev=/search%3Fq%3DObject-Oriented%2BDatabase%26hl%3Dth&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhjEU5Mu-gubf7hl7ijDLOD0MD-bqw
http://66.249.89.132/translate_c?hl=th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programming_language)&prev=/search%3Fq%3DObject-Oriented%2BDatabase%26hl%3Dth&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhi__ITVx14mVubjc86DJpCD4BeLGA
http://66.249.89.132/translate_c?hl=th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET&prev=/search%3Fq%3DObject-Oriented%2BDatabase%26hl%3Dth&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhj3M1GuZELjpAr13b1Q9ZCc-QqQvQ
http://66.249.89.132/translate_c?hl=th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET&prev=/search%3Fq%3DObject-Oriented%2BDatabase%26hl%3Dth&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhj3M1GuZELjpAr13b1Q9ZCc-QqQvQ
http://66.249.89.132/translate_c?hl=th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/C%252B%252B&prev=/search%3Fq%3DObject-Oriented%2BDatabase%26hl%3Dth&rurl=translate.google.co.th&usg=ALkJrhgKAbPmEH-mmbxpPSLTby0Vo0woJA
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จดุเด่นของ OODBMS ไดแ้ก่ 
1. สรา้งขึน้เพื่อเพิม่ความสามารถใหก้บั RDBMS เพื่อใหส้นบัสนุน

การใชง้านในหลาย ๆ  Application 
2. สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูสมยัใหม่  และการเขา้ถงึทีป่รบัปรุง

ประสทิธภิาพของการ Query ขอ้มลูไดง้่ายขึน้  
3. การใช ้ Object Oriented  มหีลกัวธิคีดิทีใ่กลเ้คยีงธรรมชาต ิหรอื

ใกลเ้คยีงกบัมนุษยม์ากขึน้ 
4. ทาํใหอ้งคก์รสามารถใชร้ะบบเดมิอยูไ่ด ้  โดยไม่ตอ้งทาํการเปลีย่น

ระบบหลกัมากมายนกั และทาํใหผู้ใ้ชง้านรวมถงึโปรแกรมเมอร์ นัน้เริม่ตน้ใช้
งาน Object oriented  ในเวลาเดยีวกนั 

การสร้างและออกแบบฐานข้อมูลเบือ้งต้นตามโมเดลฐานข้อมูล
เชิงสมัพนัธ์ ด้วยโปรแกรม MS-Access 

การสร้างและออกแบบฐานข้อมลูในโปรแกรม MS-Access 

เราเข้าใจแล้วว่า ฐานข้อมูล (Database) คอืแหล่งที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธ ์เกีย่วขอ้งกนัไวด้ว้ยกนั อยา่งมรีะบบ แบบแผน 
เป็นหมวดหมู่ เช่น ขอ้มลูของลกูคา้ จะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสนิค้า และขอ้มูล
พนักงานขาย เป็นต้น เรียกว่า "ฐานขอ้มูลเชงิสมัพนัธ์" ซึ่งข้อมูลลกัษณะนี้ 
หากใช้ระบบการจดัเกบ็แบบเดิม จะทําให้เกดิปญัหาการซํ้าซ้อนของข้อมูล 
การยากต่อการดแูลแกไ้ข แต่โปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู จะอาศยัหลกัการสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู โดยอาศยัขอ้มลูบางตวั เป็นตวัเชื่อมความสมัพนัธ ์
เช่น อาศยัรหสัของสินค้า หรือรหสัลูกค้า หรือรหสัประจําตวัพนักงานขาย 
การจดัการฐานข้อมูลเชิงสมัพนัธ์นี้  Relational Database Management 
System หรอืใชค้าํยอ่วา่ RDBMS  

           การจดัเกบ็ฐานขอ้มลูสามารถใชโ้ปรแกรมอะไรจดัการกไ็ด้ หากขอ้มูล
นัน้มีไม่มากนัก หรือไม่ซับซ้อนเกินไป แต่หากต้องการความยดืหยุ่นใน
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การทํางาน โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ติดมากับ 
Microsoft Office เป็นโปรแกรมทีอ่อกแบบมาเพื่อช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล 
จากการทํางานแบบเดมิ ๆ ด้วยมอื เสยีเวลาและอาจเกดิความผดิพลาด ให้
ทํางานและจดัการกบัขอ้มูลเป็นระบบมากยิง่ขึน้ และ MS-Access เองใช้งาน
ง่าย เป็นโปรแกรมจดัการฐานข้อมูลที่เหมาะกบัการจดัการข้อมูลในองค์กร
ขนาดเลก็และกลาง  

คุณสมบตัขิองโปรแกรม MS-Access 
1. การนิยามข้อมูล คือ นิยามโครงสร้างของฐานข้อมูล เช่น

ตารางขอ้มลูควรมลีกัษณะอยา่งไร ขอ้มลูที่จดัเกบ็มรีูปแบบอย่างไร และขอ้มูล
สมัพนัธก์นัอยา่งไร  

2. การจดัการข้อมลู คอื การนําขอ้มลูเขา้ การดแูลขอ้มลูในฐานขอ้มลู
และเรยีกมาใชง้าน เช่น เรยีกดขูอ้มลู การเพิม่เตมิหรอืลบขอ้มลู การสบืคน้ตาม
เงื่อนไขทีก่าํหนด  

3. การควบคมุข้อมลู คอื การดแูลการใชข้อ้มลู มาตรการที่เหมาะสม
ต่างๆ เช่น การกําหนดสทิธิ ์(Priority) ให้กบัผู้ใช้ในการเรยีกดูขอ้มูลอะไรได้
บา้ง หรอืป้องกนัไม่ใหด้ขูอ้มลู 

ขัน้ตอนการออกแบบฐานข้อมลู 

การออกแบบฐานขอ้มลู มขี ัน้ตอนหลกั ดงันี้ 
1. การวิเคราะหปั์ญหา (Problem Analysis)
พจิารณาว่าการจดัเกบ็ขอ้มูลระบบเดมิที่ใช้อยู่ ระบุปญัหามอีะไรบ้าง 

แลว้รวบรวมปญัหาต่าง ๆ   
2. การศึกษาความเป็นไปได้  (Feasibility Study)
การศกึษาความเป็นไปไดข้องการจดัทําระบบสารสนเทศขึน้ใหม่ หรอื

แก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น   จะต้องศึกษาความเ ป็นไป ได้   เช่ น 
งบประมาณ, เทคโนโลย,ี บุคลากร 
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 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ (Users Requirement Study) การศกึษา
ความต้องการข้อมูลของผู้ปฏิบตัิงาน  และความต้องการสารสนเทศของ
ผู้บริหาร  เพื่อให้สามารออกแบบระบบใหม่ ให้ตรงกับความต้องการ
ของบุคลากรในองคก์รมากทีสุ่ด โดยการศกึษาความเป็นไปได ้มขี ัน้ตอน ดงันี้  

2.1 ศกึษาระบบการทาํงานขององคก์ร 
  -  ระบบการบรหิาร แบ่งออกเป็นกีฝ่า่ย งานแต่ละฝา่ย

เป็นอยา่งไร  มสีายบงัคบัอยา่งไร 
       -  ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู  มรีะบบเป็นอยา่งไร ควรมี

แฟ้มขอ้มลูใดบา้ง 
  -  กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่าง ๆ มกีารกาํหนด

ขอ้บงัคบัใดบา้ง 
2.2 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู สามารถเกบ็ดว้ยวธิ ีดงันี้ 

  -  สมัภาษณ์ผูใ้ชฐ้านขอ้มลูโดยตรง หรอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัขอ้มลู 

- ศกึษารายงาน แบบฟอรม์ และแบบบนัทกึขอ้มลู 
ต่าง ๆ ทีม่ใีนองคก์ร 

- ใชแ้บบสอบถาม กรณีทีต่อ้งการเกบ็ขอ้มลูกบัจาํนวน
คนมาก ๆ 

- สาํรวจความตอ้งการขององคก์รในอนาคต 
2.3 ลกัษณะของขอ้มลูทีร่วบรวมได ้มาจาก 

- ขอ้มลูเกีย่วกบั Entity  แต่ละตวั 
- ขอ้มลูเกีย่วกบั Attribute 
- ความสมัพนัธร์ะหวา่ง Entity 
- การประมวลผลขอ้มลู Data Processing 

3. การออกแบบและพฒันาโปรแกรม (Implementation)
หลงัจากที่มกีารศกึษาความเป็นไปได้ ระบบการทํางานที่เป็นอยู่ จะ

นํามาออกแบบฐานขอ้มูล ดูล ักษณะของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกําหนดรูปแบบใน
การจดัเกบ็วา่จะม ีTable อะไรบ้าง ฟิลด์อะไรบ้าง และกําหนดชนิดของขอ้มูล
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วา่จะเป็น Text, Numeric, Data, Time เป็นตน้ และนําการออกแบบฐานขอ้มูล
ที่เ ป็นแนวคิด (Conceptual)  ไปสร้างเป็นฐานข้อมูลจริงที่เ ป็นกายภาพ 
(Physical) คอื สามารถใชง้านได้จรงิ เมื่อทําการพฒันาโปรแกรมได้เรยีบร้อย
แล้ว จะนําโปรแกรมดังกล่าวไปทําการทดสอบระบบ (Testing) เพื่อดูว่า
สามารถทาํงานไดแ้ละไม่เกดิปญัหาระหวา่งการใชง้าน หากมปีญัหาเกดิขึน้กจ็ะ
ได้แก้ปญัหานัน้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทดลองใช้โปรแกรมพร้อมกบัการทํางาน
ระบบเดมิระยะหนึ่ง  

องคป์ระกอบหลกัของการสร้างและออกแบบฐานข้อมลูด้วย MS-Access 

องคป์ระกอบการสรา้งและออกแบบฐานขอ้มลูใน MS-Access ไว้
ดงัต่อไปนี้ 

1. ตาราง (Table) คอืส่วนที่เกบ็ขอ้มูลดบิของฐานขอ้มูล โดยมแีบบ
คอลมัน์และแถวมุมมองของ Table 

- มุมมองออกแบบ (Design View) มุมมองในการสรา้งและ
ดดัแปลงโครงสรา้งของตาราง 

- มุมมองดาตา้ชที (Datasheet View) มุมมองในการกรอก
ขอ้มลูหรอืเรคคอรด์ลงในตาราง  

2. คิวรี (Query) คอื สิง่ทีใ่ชใ้นการเลอืกขอ้มลูจากตารางหนึ่หรอืหลาย
ตาราง เพื่อใหก้ระทาํในสิง่ทีต่อ้งการมุมมองของ Query 

       - มุมมองออกแบบ (Design View) มุมมองในการสรา้ง
กฎเกณฑใ์นการเลอืกขอ้มลู  

- มุมมองแผ่นขอ้มลู (Datasheet View) มุมมองทีใ่ชแ้สดง
ขอ้มลูทีต่รงตามเงื่อนไข 

- มุมมอง SQL เป็นมุมมองทีใ่ชใ้นการออกแบบกฎเกณฑใ์น
การเลอืกขอ้มลู 



บทที ่8 ระบบฐานขอ้มลู 287 

3. ฟอรม์ (Form) เป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการดเูรคคอรด์ใน
ตาราง หรอืใชเ้พื่อเพิม่เตมิหรอืแกไ้ขเรคคอรด์ 

มุมมองของ Form  
- มุมมองออกแบบ (Design View) ใชส้าํหรบัการแกไ้ขจดั

แบบฟอรม์ 
- มุมมองดาตา้ชที (Datasheet) ใชแ้สดงขอ้มลูในแบบตาราง 
- มุมมองฟอรม์ (Form) ใชแ้สดงขอ้มลูทีอ่ยูใ่นฟอรม์ทีไ่ด้      

สรา้งขึน้ 

4. รายงาน (Report) เป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหพ้มิพข์อ้มลู
ขา่วสารไดส้วยงามและสะดวก 

มุมมองของ Report  
- มุมมองออกแบบ (Design View) ใชส้าํหรบัการสรา้งและ

ตกแต่งรายงาน 
- มุมมองแบบเหมอืนพมิพ ์(Print Preview) ใชแ้สดงรายงาน

ทางหน้าจอคอมพวิเตอร ์ 
- มุมมองตวัอยา่ง (Layout Preview) ใชแ้สดงรายงาน  

เพยีงหน้าเดยีว เพื่อสะดวก  

5. มาโคร (Macro) คอื การบนัทกึข ัน้ตอนในการทาํงานที่
ทาํเกบ็ไวเ้ป็นข ัน้ตอน 

6. โมดลู (Module) คอื ส่วนของคาํแนะนําทีอ่อกแบบเพื่อ
ใหท้าํงานในรปูแบบทีก่าํหนด เป็นภาษา Access Basic 
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ตารางที ่9.2 ชื่อ Fieldและรายละเอยีดของ Field 

Field Name รายละเอยีดของฟิลด ์

Data type กาํหนดชนิดของขอ้มลู โดยเมื่อคลกิที ่Data type จะปรากฏ
ปุม่ลกูศร (Drop Down Menu) ใหค้ลกิทีปุ่ม่ลกูศรแลว้คลกิ
เลอืก Data Type ทีต่อ้งการ หรอืจะใชว้ธิพีมิพต์วัอกัษร       
ตวัแรกของชนิดขอ้มลูทีต่อ้งการ  

Text 

ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัอกัษร ตวัเลข หรอือื่นๆ 
รวมกนัไม่เกนิ 255 ตวัอกัษร เช่น คาํ
นําหน้า, ชื่อ, นามสกุล, ทีอ่ยู ่เป็นตน้ ไม่
สามารถนําไปคาํนวณได ้

Memo 
ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัอกัษร ตวัเลข หรอือื่นๆ 
เช่น บนัทกึ หรอืหมายเหตุ 

Number 
ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลข สามารถนําไปคาํนวณ
ได ้เช่น อาย,ุ เงนิเดอืน 

Date/Time 
ขอ้มลูทีเ่ป็นวนัที ่สามารถนําไปคาํนวณได ้
เช่น วนัเกดิ, วนัเขา้ทาํงาน 

Currency ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขในรปูแบบของสกุลเงนิ 

AutoNumber 
ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขทีใ่หร้นัอตัโนมตั ิเช่น 
ลาํดบัที ่

Yes/No 
ขอ้มลูเชงิตรรกะ ใหเ้ลอืก "ใช"่ หรอื 
"ไมใ่ช"่  

OLE Object 
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรปูของเสยีง, ภาพ และไฟล์
วดิโีอ 

Hyperlink ขอ้มลูทีส่ามารถคลกิ Link ได ้
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Field Name รายละเอยีดของฟิลด ์

Lookup 
Wizard 

ขอ้มลูคน้หา และแสดงเป็นรายการ เชน่ 
Drop Down List 

Description รายละเอยีดทีอ่ธบิายเกีย่วกบัขอ้มลู โดยจะปรากฏในโหมด
ป้อนขอ้มลู ที ่(Status Bar) เช่น ฟิลดช์ื่อ สามารถใส่
คาํอธบิายว่า "กรุณาพมิพช์ื่อ ของท่าน"  

Field 
properties 

กาํหนดคุณสมบตัขิองฟิลด ์ซึง่ฟิลดใ์นแต่ละฟิลด ์จะมี
คุณสมบตักิาํกบัไวเ้สมอ เช่น ขนาดของฟิลด ์(Field Size) 
ทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู 

การก าหนดค่าคีย ์

 การเลื่อนรายการแต่ละรายการสามารถใชเ้มาสค์ลกิ หรอืปุม่ลกูศร
หรอืกดปุม่ <Tab>

 รายการแต่ละรายการสามารถคดัลอก, ยา้ยตําแหน่ง หรอืลบได้
 การกาํหนดใหฟิ้ลดใ์ด ๆ เป็น Primary Key ใหนํ้าเมาสไ์ปคลกิ

รายการฟิลดน์ัน้ๆ แลว้คลกิทีไ่อคอน   เป็นเครื่องมอืรปูกุญแจ 
 เมื่อกาํหนดรายการฟิลดต่์างๆ ครบแลว้ ใหบ้นัทกึตาราง แลว้ปิด

หน้าต่างโครงสรา้งตาราง

คีย ์(Key) 

คยีท์ีใ่ชใ้นฐานขอ้มลูของ MS-Access มหีลายประเภท ดงันี้ 
1. คยีห์ลกั (Primary Key) เป็นคยีท์ี่กําหนด Field ที่มคี่าของขอ้มูล

ไม่ซํ้ากนัเลย เช่น รหสัของสนิค้า หรอืรหสัลูกค้า หรอืรหสัประจําตวัพนักงาน
ขาย เป็นตน้ 

2. คยีร์อง (Secondary Key) เป็นคยีเ์ดี่ยวหรอืคยีผ์สม (Single or
Composite key) ซึง่เมื่อใชใ้นการคน้หาขอ้มูลจากความสมัพนัธ์จะได้มากกว่า
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หนึ่งเรคคอร์ด ต่างจากคยีห์ลกัที่ทําให้ขอ้มูลในตารางไม่ซํ้ากนั ดงันัน้คยีร์อง             
จงึไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นเอกลกัษณ์  

3. คยีน์อก (Foreign Key) คอื คยีเ์ดีย่วหรอืคยีผ์สม ซึ่งปรากฏเป็นคยี์
ท ัว่ไปของความสมัพนัธ์หนึ่ง แต่ไปปรากฏเป็นอกีคยีห์ลกัในอกีความสมัพนัธ์
หนึ่ง คีย์นอกเป็นอีกคีย์หนึ่งที่มีความสําคญัมากในฐานข้อมูลเชิงสมัพนัธ์ 
เนื่องจากเป็นตวัทีใ่ชส้รา้งการเชื่อมต่อระหว่างความสมัพนัธ์ การเปลี่ยนแปลง
ค่าของคีย์นอกจะต้องอาศัยความระมดัระวงัเป็นอย่างมาก เนื่ องจากจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อขอ้มูลในความสมัพนัธ์อื่นที่มกีารอ้างอิงถึงคยีน์อกตวันี้  
จึงมีกฎและเงื่อนไขที่บังคับใช้เพื่อทําให้ข้อมูลมีความถูกต้องอยู่เสมอ 
การกาํหนดค่าใหก้บัคยีน์อกของความสมัพนัธท์ีอ่า้งองิถงึจะตอ้งกาํหนดค่าของ
คีย์ให้อยู่ในโดเมนเดียวกนักบัความสมัพนัธ์ที่คีย์นอกนัน้เป็นคีย์หลกั  แต่
คยีน์อกนัน้ ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นส่วนหนึ่งในคยีห์ลกัของความสมัพนัธอ์ื่น 

4. Super Key – ซุปเปอร์คีย์ คือกลุ่มของแอตทริบิวต์ที่สามารถ
นําไปใชใ้นการคน้หาขอ้มลูทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ได้ 

5. Candidate Key  - คยีแ์ข่งขนั กค็อื ซุปเปอร์คยี์ และไม่มกีลุ่มย่อย
ของคยีใ์ดในคยีแ์ขง่ขนัทีจ่ะสามารถเป็นซุปเปอรค์ยีไ์ดอ้กี 

การจดัการตารางข้อมูล 

สร้างตารางข้อมลูด้วยตนเอง                 
1. Double Click ที ่Create table in Design View
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2. จะปรากฏตาราง Table 1 ใหก้รอก Field Name , Data type ,
Description  ใหก้รอกขอ้มลู ดงัตวัอยา่งตารางต่อไปนี้ ลงในตารางพรอ้ม
กาํหนดขนาดของฟิลด ์(Field Size) 

Table: นิสติ 

รหสันิสิต (PK) ช่ือนิสิต นามสกลุ
นิสิต 

อาย ุ รหสัสาขาวิชา 
(FK) 

5210602206 จตัุรมงคล ดนตร ี 18 F18 
5210602214 ชชัฎา ทรรภลกัษณ์ 17 F18 
5210601587 สราญทพิย์ นนตะพนัธุ ์ 18 F14 
5210601463 ณฐักานต์ อภริกัษ์กติตกิลุ 17 F14 
48061097 ณฐันนัท์ บญุไชย 20 F17 
50270487 จรลั เสง็เจรญิ 19 F16 

Table: สาขาวชิา 

รหสัสาขาวิชา (PK) ช่ือสาขาวิชา 
XF10 วชิากลาง 
XF14 คหกรรมศาสตรศ์กึษา 
XF16 การสอนคณิตศาสตร์ 
XF17 การสอนวทิยาศาสตร ์
XF18 ธุรกจิศกึษา 
XF19 อาชวีศกึษา 
XF24 พฒันอาชวีศกึษา 

Table: รายวชิา 

รหสัรายวิชา 
(PK) 

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต รหสัสาขาวิชา
(FK) 

01171111 IT for Teachers 2 XF10 
01176241 MIS for Vocational Educators 3 XF19 

https://www.regis.ku.ac.th/grade_adv.php?Stdid=5210602206
https://www.regis.ku.ac.th/grade_adv.php?Stdid=5210602214
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รหสัรายวิชา 
(PK) 

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต รหสัสาขาวิชา
(FK) 

01404101 General Science 3 XF17 
01179111 Principles of Business Education 3 XF18 
01180111 Principle of Home Economics 3 XF14 
01176543 Vocational Education Planning 3 XF24 

3. การกาํหนดขอ้มลูทัว่ไปของ Field  ตอนออกแบบจรงิใหพ้จิารณา
ตามความเหมาะสม   แต่
ในกรณีตวัอยา่งนี้  ขอให้
กาํหนดตามตารางขา้งตน้ 

4. การกรอกขอ้มลู สามารถ Double Click ทีช่ื่อตารางไดเ้ลย หรอื
คลกิทีช่ ื่อตารางทีต่อ้งการกรอกขอ้มลู และกดทีปุ่ม่ Design 
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การก าหนด PK 
1. คลกิเลอืก filed ทีต่อ้งการกาํหนดใหเ้ป็น PK และกดที่

การเพ่ิมข้อมลูใหม่ (Add New Record) 

Click ทีปุ่ม่ New Record  ในแถบเครื่องมอืหรอืเลื่อน Cursor ไป
ยงัเรคคอรด์สุดทา้ย  

 Cursor จะเลื่อนไปยงัเรคคอรด์วา่งเรคคอรด์สุดทา้ย
 พมิพข์อ้มลูทีต่อ้งการในแต่ละฟิลด ์โดยใชปุ้ม่ <TAB> หรอื

<Shift><Tab> ช่วยในการเลื่อน Cursor ไปมาระหวา่งฟิลด์

การลบเรคคอรด์ (Delete Record) 
 นํา Cursor ไปไวย้งัเรคคอรด์ทีต่อ้งการลบ
 Click ทีปุ่ม่ Delete Record
 โปรแกรมจะแสดงกรอบโตต้อบเพื่อยนืยนัการลบขอ้มลู
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 Click ทีปุ่ม่ Yes เมื่อยนืยนัทีจ่ะลบเรคคอรด์ หรอื Click ทีปุ่ม่ No เมื่อ
ตอ้งการยกเลกิการลบเรคคอรด์

การแก้ไขข้อมลู 
 Click เมาสใ์นฟิลดท์ีต่อ้งการแกไ้ข
 พมิพข์อ้มลูทีต่อ้งการ

การปรบัความกว้างของคอลมัน์ (Column Width) 
 เลื่อนเมาสไ์ปยงัเสน้คัน่ระหวา่งชื่อฟิลดใ์นแถบแสดงชื่อฟิลด์
 Drag เมาสใ์หไ้ดค้วามกวา้งทีต่อ้งการ หรอื Double Click เพื่อใหไ้ด้

ความกวา้งพอดกีบัความยาวของขอ้มลูในฟิลดน์ัน้ๆ

การจดัเรียงข้อมลู (Sorting) 
 Click เมาสใ์นฟิลดท์ีต่อ้งการใชเ้ป็นเงื่อนไขเพื่อจดัเรยีงขอ้มลู
 Click ทีปุ่ม่เครื่องมอืจดัเรยีงขอ้มลู ซึง่ม ี2 ปุม่ ไดแ้ก่

o ปุม่จดัเรยีงขอ้มลูจากน้อยไปหามาก  คอื จดัเรยีง 0 - 9, 
ก - ฮ หรอื A - Z

o ปุม่จดัเรยีงขอ้มลูจากมากไปหาน้อย  คอื จดัเรยีง 9 - 0, 
ฮ - ก หรอื Z - A

การค้นหาข้อมลู (Finding) 
 Click เมาสใ์นฟิลดท์ีต่อ้งการคน้หาขอ้มลู
 เลอืกคาํสัง่ Edit, Find...
 ปรากฏกรอบโตต้อบการคน้หาขอ้มลู

 พมิพค์าํทีต่อ้งการคน้หาในรายการ Find What:
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 กาํหนดทศิทางการคน้หาจากรายการ Search:
คอื คน้หาทัง้ตาราง (All) หรอื คน้หาจากตาํแหน่ง Cursor ขึน้ไป
ถงึเรคคอรด์แรก (Up) หรอื คน้หาจากตาํแหน่ง Cursor ลงไปถงึ
เรคคอรด์สุดทา้ย (Down)

 กาํหนดการตรวจสอบขอ้มลูจากรายการ Match:
หากคาํทีก่าํหนด ตอ้งการใหโ้ปรแกรมคน้หาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ฟิลด ์ใหเ้ลอืก Any Part of Field หากตอ้งการใหค้าํทีค่น้หา ตรงกบัคาํ
ทีป้่อน ใหเ้ลอืก Whole Filed หากตอ้งการใหค้าํทีก่าํหนด อยูต่อนตน้
ขอ้ความในฟิลดใ์หเ้ลอืก Start of Field เช่น ป้อนคาํทีต่อ้งการคน้หา
ดว้ยคาํวา่ "คอมพวิเตอร"์ โดยขอ้มลูในตารางม ี"ศนูยค์อมพวิเตอร"์ ,
"คอมพวิเตอร"์ , "คอมพวิเตอรศ์กึษา"

o เมื่อเลอืกรายการ Match เป็น Any Part of Field โปรแกรมก็
จะพบขอ้ความในฟิลดท์ีม่รีายการ "ศนูยค์อมพวิเตอร"์ และ
"คอมพวิเตอร"์ และ "คอมพวิเตอรศ์กึษา"

o เมื่อเลอืกรายการ Match เป็น Whole Field โปรแกรมกจ็ะพบ
เฉพาะคาํวา่ "คอมพวิเตอร"์

o เมื่อเลอืกรายการ Match เป็น Start of Field โปรแกรมจะพบ
เฉพาะคาํวา่ "คอมพวิเตอรศ์กึษา"

 เมื่อคาํทีค่น้หาเป็นภาษาองักฤษ และตอ้งการตรวจสอบตวัอกัษรพมิพ์
ใหญ่ อกัษรพมิพเ์ลก็ ใหเ้ลอืกรายการ Match Case ดว้ย

 Search Fields As Formatted ใชเ้มื่อตอ้งการคน้หาคาํทีม่กีารจดั
รปูแบบทีร่งกนั

 Search Only Current Field เมื่อตอ้งการคน้หาเฉพาะในฟิลดท์ี่
Cursor อยู่ ไม่ตอ้งคน้หาทัง้ตาราง

 กาํหนดค่าต่างๆ แลว้ ใชปุ้ม่ Find First เพื่อคน้หาครัง้แรก และใชปุ้ม่ 
Find Next เพื่อคน้หารายการถดัไป หรอืปุม่ Close เพื่อยกเลกิการ
คน้หาขอ้มลู
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การสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างตารางข้อมลู 
ขัน้ตอนการกาํหนดความสมัพนัธข์องตาราง 
1. คลกิที ่Tools - Relationships จะปรากฏหน้าต่างใหเ้ลอืกตารางที่

ตอ้งการและกดปุม่ Add 

2. จากนัน้จะปรากฏหน้าต่างตามตารางทีเ่ลอืก
3. ทาํการสรา้งความสมัพนัธข์องตารางโดยลาก Field ของฝ ัง่ทีเ่ป็น

One ไปไวท้ี ่Many นัน่คอืลาก Stu_ID จากตารางนกัศกึษาไปไวท้ีต่าราง
รายวชิา โดยใหต้รงกบัชื่อ Field ทีอ่กีตารางหนึ่งเพื่อเชื่อมความสมัพนัธ ์

- ก  าหนดความคงสภาพของการอา้งอิง
ความสัมพนัธ์จากตารางที่เลือกไว้
- ถา้มีการแกไ้ขตารางที่มีความสัมพนัธ์
ของฝ่ังท่ีเป็น one จะแกไ้ขในฝ่ังท่ีเป็น 
Many ใหด้ว้ย
- ถา้ลบขอ้มูลใดในตารางฝ่ังท่ีเป็น One

จะลบในฝ่ังท่ีเป็น Many ใหด้ว้ย 
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4. จะปรากฏหน้าต่าง Edit Relationships
ปุม่ Create – จะทาํการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งตาราง  

ทีเ่ลอืก 
ปุม่ Cancel – ยกเลกิการสรา้งความสมัพนัธ ์
ปุม่ Join Type – เพื่อกาํหนดวา่จะดงึขอ้มลูจากทัง้ 2 ตาราง

ในลกัษณะใด 
ปุม่ Create New – สรา้งความสมัพนัธใ์หมร่ะหวา่ง Field 

ทีต่อ้งการอื่นๆ 

หน้าจอ แสดงถงึความสมัพนัธข์องแต่ละตาราง 

คิวรี (Query) 

เป็นการสืบค้นข้อมูลด้วยการสอบถามข้อมูลเฉพาะได้ตามต้องการ 
ดว้ยการเลอืกคอลมัน์ หรอื เรคคอรด์ (แถว) ทีต่อ้งการเท่านัน้  โดยสามารถจะ
คน้หาขอ้มลูจากตารางเดยีว หรอืหลาย ๆ ตารางได้ 

การสร้าง Query 
สามารถสรา้งควิร ี2 วธิดีงันี้ 
1. การสรา้งโดย Design View  เป็นการสรา้งเองตามความตอ้งการ

อาจจะตอ้งกาํหนดเงื่อนไข หรอืรายละเอยีดตามความตอ้งการ หรอื
ความจาํเป็น
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1.1 เลอืกชือ่ตารางทีต่อ้งการ เชน่ 
เลอืก Customer  

1.2 เลอืกฟิลดท์ีต่อ้งการและกดปุม่ > 

2. การสรา้งโดย Wizard  ซึง่เป็นการสรา้งโดยตามลาํดบั ทีค่่อนขา้งง่าย
และสะดวก

วิธีการสร้างคิวร ี
1. สรา้งดว้ยการออกแบบเอง (Create Query in Design View)
2. สรา้งดว้ย Wizard  (Create Query by using Wizard)

ดงัภาพ 

การสร้างคิวรีด้วย Wizard 
1. ดบัเบิล้คลกิเมาสท์ีเ่มนูที ่2   Create Query by using Wizard  จะ

ไดด้งัภาพ 
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2. คลกิปุม่ Next   จะไดก้รอบคาํสัง่ดงัภาพ ซึง่เป็นกรอบใหก้าํหนดชื่อ
ของควิร ี 

3. คลกิปุม่ Finish  ซึง่เป็นข ัน้ตอนสุดทา้ย  จะไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ

การสร้างคิวรีด้วยการออกแบบเอง (Create Query in Design View) 
1. คลกิที ่Create Query in Design View  จะไดก้รอบดงัภาพ

จะแสดงตารางทีม่อียูท่ ัง้หมด  และคลกิเลอืกชื่อตาราง เช่น Customer 
แลว้คลกิ Add จะไดก้รอบดงันี้ 

ขัน้ตอนก าหนดรายละเอียดดงัภาพ 

 
 

 
 

กาํหนดฟิลดท์ีต่อ้งการ 

แสดงชือ่ตารางซึง่แสดงได้
มากกวา่ 1ตาราง 

จดัเรยีงขอ้มลูจากมากไปน้อย 
หรอืน้อยไปมากกไ็ด ้

กาํหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิ
ตามตรรกศาสตรห์รอือื่นๆ 
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วิธีการเลือกข้อมลูจากตาราง 
ฟิลดด์ว้ยการใชเ้มาสล์าก มวีธิกีารดงันี้ 
1. คลกิฟิลดท์ีต่อ้งการ เช่น Cus_ID  จากตารางดา้นบน
2. กดเมาสค์า้งลากเมาสป์ล่อยนะช่อง Field ของคอลมัน์ที ่1
3. เลอืกฟิลด ์Name  ไวค้อลมัน์ที ่2
4. เลอืกฟิลด ์Sex ไวค้อลมัน์ที ่3
5. จะไดร้ายละเอยีดดงัภาพ

ในขัน้ตอนนี้จะยงัไม่กาํหนดการจดัเรยีง และเงื่อนไขอื่นๆ  ใหด้ผูลลพัธ์
ดว้ยการคลกิปุม่ Run  บนหน้าจอ        (จะปรากฏรปูเครื่องหมายตกใจสแีดง)  

การก าหนดการจดัเรียงข้อมลูในคิวร ี
ผลลัพธ์จากรูปภาพที่ผ่านมา  เป็นสร้างคิวรี  โดยมีการกําหนด               

การจดัเรียงข้อมูล  ในที่นี้ เราสามารถที่จะกําหนดให้มีการจดัเรียงขอ้มูลได้
ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูขอ้ความ หรอืขอ้มลูตวัเลข 

โดยจะมใีหเ้ลอืก ไดแ้ก่ 
Ascending   หมายถงึ เรยีงจากน้อยไปมาก 
Descending   หมายถงึ เรยีงจากมากไปน้อยไป 
Not Sorted หมายถงึ ไม่มกีารจดัเรยีง 

การก าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆในคิวรี 
สามารถกาํหนดเงื่อนไดต้ามตอ้งการ เพื่อค้นหาตามที่กําหนดเงื่อนไข 

ทัง้นี้ต้องมีการโอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อทําการเปรียบเทียบ 
กาํหนดค่า หรอืเชื่อมขอ้ความ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

Operator ทางคณิตศาสตร ์
+ บวก 
- ลบ 
* คณู
/ หาร จะไดผ้ลลพัธเ์ป็นทศนิยม
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\ หาร จะไดผ้ลลพัธเ์ป็นจาํนวนเตม็ 
Mod หารแบบหาเศษ 
^ ยกกาํลงั 

Operator เปรียบเทียบ 
< น้อยกวา่ 
<=   น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 
> มากกวา่ 
>= มากกวา่หรอืเท่ากบั 
<> ไม่เท่ากบั 

Operator ตรรกศาสตร ์
AND เป็นจรงิเมื่อทัง้ 2 ค่าเป็นจรงิ 
OR เป็นจรงิเมื่อเมื่อค่าใดค่าหนึ่งเป็นจรงิ 
NOT เป็นค่าตรงกนัขา้ม 
XOR เป็นจรงิเมื่อมคี่าต่างกนั 1 ค่า 

การก าหนดเงื่อนไข (Criteria) และอ่ืน ๆ 
Like  ตรวจสอบค่าสตรงิทีอ่ยูว่า่ตรงตามทีก่าํหนดไวห้รอืไม่ 
In ตรวจดวูา่ตวัแปรอยูใ่นขอบเขตหรอืไม่  
Between  พจิารณาการทาํงานวา่มขีอบเขตอยูร่ะหวา่งเงื่อนไข
หรอืไม่ 

ตวัอย่าง เช่น 
ให้แสดงรายชื่อลูกค้า ที่เราต้องไปส่งสินค้าตัง้แต่วนัที่ 1/1/45 ถึง 

30/3/2545  ทัง้นี้สามารถกําหนดเงื่อน เช่น Between 1/1/2545 and 
30/3/2545  ดงัภาพ 
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หลงัจากทีพ่มิพเ์สรจ็ กดปิดหน้าจอเพื่อดขูอ้มลูไดท้นัท ี

การสร้างฟอรม์ (Form) 

การสรา้งฟอรม์ จะช่วยใหม้รีปูแบบในการกรอกขอ้มลูทีส่ะดวก ง่าย
และสวยงาม ทัง้ยงัสามารถเพิม่ขอ้มลู เปลีย่นแปลงขอ้มลูไดง้่าย 

เริม่ตน้ก่อนการสรา้งฟอรม์ 
1. ให้ท าสร้าง Table ทัง้หมด 3 Table ดงัน้ี

1.1 Table 
การศกึษา 

1.2 Table แผนก  
1.3 Table พนกังาน 
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2. ให้ออกแบบโครงสร้างข้อมลู ตามด้านล่าง
Table : การศึกษา 

Key   รหสัการศกึษา   Text (3), 
วฒุกิารศกึษา Text (1) 

Table : แผนก 
Key รหสัแผนก Text (3), 

ชื่อแผนก Text (20) 

Table : พนักงาน 
Key  รหสัพนกังาน Text (3), 

รหสัแผนก Text (3), 
รหสัการศกึษา Text (3), 
ชื่อพนกังาน Text (15), 
นามสกุล Text  (20), 
เพศ  Text (1), 
วนัเดอืนปี/เกดิ Date/time, ก ำหนด Format เป็น(Short 

Date ), Input Mark เป็น 99/99/0000 
สญัชาต ิ Text (10), 
ศาสนา  Text (10), 
เงนิเดอืน Currency , กาํหนดทศนิยม 2 ตาํแหน่ง 
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3. ใหก้รอกขอ้มลูลงตารางแต่ละตาราง

เมื่อไดต้ารางและขอ้มลูเรยีบรอ้ย ต่อไปจะเป็นขัน้ตอนการสรา้งฟอรม์ 

วิธีการสร้างฟอรม์ท าได้ 3 วิธี 
1. สรา้งดว้ย Autoform – แบบนี้ง่ายทีสุ่ด มคีวามซบัซอ้นน้อย ซึง่เป็น

แบบอตัโนมตัไิม่ตอ้งกาํหนดรายละเอยีดมากนกั 
2. สรา้งดว้ย Wizard – จะมกีารกาํหนดไว ้ใหท้าํทลีะข ัน้ตอน โดยจะมี

ฟอรม์ มาใหเ้ลอืก ซึง่หน้าจอผลลพัธไ์ดค้ลา้ยกบั Autoform แต่มแีบบ (Form 
Style) ใหเ้ลอืกเองได ้

3. สรา้งดว้ยมุมมอง Form Design – เป็นสรา้งฟอรม์เองทัง้หมด ซึง่
เป็นวธิทีีต่อ้งใชเ้วลาและการออกแบบ รวมทัง้ตอ้งใชเ้ครือ่งมอื Toolbox ในการ
สรา้ง ดแูลว้จะยุง่ยากทีสุ่ด  

1. สร้างด้วยฟอรม์ด้วย Autoform
ใหค้ลกิทีปุ่ม่ New 
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จะปรากฏหน้าจอฟอรม์ โดยเลอืกแบบตามความตอ้งการ โดยจะมี
หน้อจอผลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 

1.1 หน้าจอผลลพัธข์อง Autoform แบบ Columnar 

1.2 หน้าจอผลลพัธข์อง Autoform แบบ Tabular 
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1.3 หน้าจอผลลพัธข์อง Autoform แบบ Datasheet 

1.4 หน้าจอผลลพัธข์อง Autoform แบบ Pivot Table 

1.5 หน้าจอผลลพัธข์อง Autoform แบบ Pivot Chart  
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2. การสร้างฟอรม์ด้วย Wizard (Create form by using wizard)
2.1 ให ้Double Click ที ่Create form by using Wizard 

2.2 เลอืก Table และ Field ทีต่อ้งการสรา้งฟอรม์ กดปุม่ Next 

2.3  เลอืกฟอรม์แบบ Columnar กดปุม่ Next 

Create form in Design view  
 - ออกแบบฟอรม์เอง 
Create form by using wizard 
 - เลอืกจากทีโ่ปรแกรมกาํหนดมาให ้
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2.4  เลอืก Style ของฟอรม์ตามตอ้งการเพื่อความสวยงาม 

2.5 ตัง้ชื่อฟอรม์ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูทีม่อียู่ 

2.6  หน้าจอผลลพัธท์ีไ่ดแ้บบ Columnar 
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สําหรับในฟอร์มแบบอื่นๆ ที่เหลือจะใช้ข ัน้ตอนวิธีการสร้างแบบ
เดยีวกบั Columnar และเลอืก Style ตามต้องการ โดยมตีวัอย่างหน้าจอแสดง
ใหด้ปูระกอบดา้นล่างนี้ 

ตวัอยา่งหน้าจอผลลพัธข์อง Tabular 

ตวัอยา่งหน้าจอผลลพัธแ์บบ Datasheet 

ตวัอยา่งหน้าจอผลลพัธแ์บบ Justified 
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ตวัอยา่งหน้าจอผลลพัธแ์บบ Pivot Table 
ขึน้อยูก่บัการวางขอ้มลู ซึง่จะแสดงขอ้มลูในรปูของตารางวเิคราะห์และ

แจกแจงรายละเอยีด (มุมมองเหมอืน Pivot Table ของโปรแกรม Excel) 

ตวัอยา่งหน้าจอผลลพัธแ์บบ Pivot Chart 

3. การสร้างฟอรม์ด้วย Form Design (Create form in Design view)

 

 
 

Form Design-

ปุ่มส าหรรับการสร้าง
และออกแบบฟอร์ม 

Formatting-ใช้
ปรับแต่งรูปแบบของ
ฟอร์มใหส้วยงาม 

Form Design Area-

พ้ืนท่ีส าหรับสร้างและออก
แบบฟอร์มตามตอ้งการ 

Toolbox- ท าหนา้ท่ี
เสมือนกล่องเคร่ืองมือใน
การออกแบบฟอร์ม 
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แบบนี้ตอ้งสรา้งและออกแบบเองทุกข ัน้ตอนทาํใหต้อ้งใชเ้วลามาก และ
จะเป็นขัน้สงูขึน้ไปจาก 2 แบบแรก เหมาะสาํหรบัเรยีนในขัน้ Advance 
Database ฉะนัน้ในเอกสารนี้จงึนําเสนอเพยีง 2 แบบเทา่นัน้ 

ตวัอยา่ง หน้าจอการสรา้งและออกแบบฟอรม์ 

สรปุท้ายบท 

ระบบฐานขอ้มลู (Database System) หมายถงึ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไว้อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบของฮาร์ดแวร ์
ซอฟต์แวร์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการเก็บ 
เป็นต้น ซึ่งทําให้ผู้ ใช้สามารถจัดการข้อมูลง่ าย เช่น เพิ่ม เติมข้อมูล 
(Add/Insert) เรยีกดขูอ้มลู (Select/Query) แก้ไขขอ้มูล (Edit/Modify) หรอืลบ
ข้อมูล (Delete/Erase)  ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  โดยมีระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่ช่วยทําหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลในหน่วยงาน 
ช่วยประสานงานกบัระบปฏิบัติการ ควบคุมความคงสภาพของข้อมูล และ
ควบคุมการใชข้อ้มลูพรอ้มกนัของผูใ้ช ้ 
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การออกแบบฐานข้อมูลแบ่งได้ 3 ระดบั ได้แก่ 1) การออกแบบ
ฐานข้อมูลระดับแนวความคิดที่เขียนออกมาเป็นแผนภาพ (Diagram) 
2) การออกแบบฐานขอ้มูลระดบัตรรกะที่ต่อเนื่องจากการออกแบบฐานขอ้มูล
ระดับแนวความคิด  แล ะออกแบบโดยลดความซับซ้อนของข้อมู ล 
3) การออกแบบฐานขอ้มูลระดบักายภาพเกี่ยวข้องกบัการจดัเก็บข้อมูลลง
สื่อบนัทกึขอ้มลู 

การอธิบายความสมัพนัธ์ของเอนตติี้ด้วยไดอะแกรม เพื่อทําให้เห็น
ภาพเชื่อมโยงความสมัพนัธไ์ดช้ดัเจน ซึง่ม ี3 แบบ ได้แก่ 1) แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
2) แบบหนึ่งต่อกลุ่ม และ 3) แบบกลุ่มต่อกลุ่ม โดยมีโมเดลฐานข้อมูล
4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ฐานขอ้มูลเชงิลําดบัชัน้ มโีครงสร้างของฐานขอ้มูลที่เป็น
แบบพ่อ-ลูก 2) ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย มีโครงสร้างของฐานข้อมูลที่
ประกอบด้วยเรคคอร์ดหลกั เรคคอร์ดสมาชกิ กลุ่มขอ้มูลของเรคคอร์ดนัน้ ๆ 
และ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง เรคคอร์ดหลักและเรคคอร์ดสมาชิก 
3) ฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์ยงัเป็นทีน่ิยมใชใ้นการออกแบบฐานขอ้มูลในปจัจุบนั
ซึง่เชื่อมโยงความสมัพนัธผ์่านตารางและสามารถเรยีกใช ้แกไ้ข ปรบัปรุงขอ้มูล
ได้ง่าย และ 4) ฐานขอ้มูลเชงิออ็บเจกต์ จะมองในรูปของเชงิวตัถุซึ่งสามารถ   
นํากลบัมาใช้ซํ้าโดยไม่ต้องเขยีนโปรแกรมใหม่ แต่สามารถเรยีกใช้งานจากที่
เขยีนโปรแกรมไวแ้ลว้และต่อเตมิไดท้าํใหส้ะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้ 




