
16 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 

บทที่ 2 แบบจ ำลองข้อมูล 
วัตถุประสงคข์องบทเรียน 
 ศึกษาเก่ียวกับแบบจ าลองข้อมูลและความส าคัญของแบบจ าลองข้อมูล 

 ศึกษาเก่ียวกับส่วนประกอบของแบบจ าลองข้อมูล 

 ศึกษาเก่ียวกับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจในการออกแบบฐานข้อมูล 

 ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของการคิดค้นแบบจ าลองข้อมูล 

 ศึกษาเก่ียวกับการแบ่งประเภทของแบบจ าลองข้อมูลตามระดับของความชัดเจนของข้อมูล 

เนื้อหำของบทเรียน 

แนวคิดพ้ืนฐานของแบบจ าลองข้อมูล ขั้นตอนในการสร้างแบบจ าลองข้อมูล โมเดลความสัมพันธ์แบบ
เอ็นทิตี้ อี-อาร์ไดอะแกรม  

กิจกรรมกำรเรียน-กำรสอน 
 อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 ศึกษาจากเอกสารค าสอน 

 ฝึกปฏิบัติการตามท่ีมอบหมาย 

 ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียน-กำรสอน 
 เอกสารค าสอน 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 เครื่องฉายภาพสไลด์ 

กำรวัดและประเมินผล 
 การตอบค าถามระหว่างการเรียน-การสอน 

 การท าแบบทดสอบย่อยท้ายบท 

 การตรวจงานตามที่มอบหมาย 
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จากบทที่แล้วเราจะทราบถึงเหตุผลที่การออกแบบฐานข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการประยุกต์ใช้
ระบบฐานข้อมูลในหลายๆแง่มุม ดังนั้น ในระหว่างข้ันตอนการออกแบบฐานข้อมูล ทีมผู้ออกแบบจะต้องเอาใจ
ใส่กับรายละเอียดต่างๆ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า ผู้ออกแบบ ผู้เขียนโปรแกรม และ
ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลมีมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลหนึ่งๆที่ไม่เหมือนกันที่ซึ่งจะท าให้การออกแบบฐานข้อมูลไม่
สามารถสะท้อนถึงข้ันตอนวิธีในการด าเนินธุรกิจได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ออกแบบฐานข้อมูลควร
จะท าการติดต่อสื่อสารกับผู้เขียนโปรแกรมและผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลบ่อยๆเพ่ือที่ จะทราบถึงธรรมชาติของ
ข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลนั้นๆได้อย่างชัดเจน และควรที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ตรงกันกับ
ผู้เขียนโปรแกรมและผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล 

นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารบ่อยๆแล้ว การประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูล (data model) หรือ
แบบจ าลองฐานข้อมูล (database model) ที่ได้จากการนิยามเอ็นทิตี้ (entity) และความสัมพันธ์ระหว่าง
เอ็นทิตีจ้ะสามารถท าให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในข้อมูลได้ง่ายขึ้น และสามารถลดความซับซ้อนของการออกแบบ
ฐานข้อมูลให้มีความเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้จะมุ่งเน้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
แบบจ าลองฐานข้อมูลที่ซึ่งจะท าให้เราสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลได้ 

2.1 แบบจ ำลองข้อมูลคือ? 
 การสร้างแบบจ าลองข้อมูลหรือแบบจ าลองฐานข้อมูลจะเป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบฐานข้อมูล
ที่ซึ่งจะมุ่งเน้นที่การก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลที่ซึ่งจะใช้ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน
ฐานข้อมูล ในหลายๆครั้งการสร้างแบบจ าลองฐานข้องมูลอาจหมายถึงการระบุถึงแบบจ าลองข้อมูส าหรับการ
ก าหนดขอบเขตของปัญหา (problem domain) ที่เราจะพิจารณา แบบจ าลองข้อมูลมักมีลักษณะเป็น
แผนภาพที่ใช้แสดงโครงสร้างที่ซับซ้อนของฐานข้อมูล มีหน้าที่ในการช่วยให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูลสามารถเข้า
ใจความซับซ้อนของข้อมูลที่ถูกใช้ในองค์กรต่างๆ นอกจากนั้น แบบจ าลองข้อมูลมักจะแสดงถึงโครงสร้างของ
ข้อมูลในฐานข้อมูลและคุณลักษณะของข้อมูลเหล่านั้น ข้อจ ากัดต่างๆ การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปข้อมูล และ 
อ่ืนๆที่ซึ่งสามารถสนับสนุนการก าหนดขอบเขตของปัญหา 

การสร้างแบบจ าลองฐานข้อมูลจะเป็นกระบวนการท าซ้ าแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยในตอนเริ่มต้นเรา
อาจเริ่มต้นจากความเข้าอย่างๆง่ายๆเกี่ยวกับขอบเขตปัญหาและสามารถท าการสร้างแบบจ าลองฐานข้อมูล
อย่างง่ายตามความเข้าใจที่มี แต่หลังจากท าการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้และการพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลและ
ขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจต่างๆซ้ าแล้วซ้ าเล่าจะท าให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับของเขตของปัญหามากยิ่งขึ้น
และจะช่วยให้เราสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดของแบบจ าลองฐานข้อมูลได้มากขึ้น ในท้ายสุด เราจะได้
แบบจ าลองฐานข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับพิมพ์เขียวที่
บรรจุไปด้วยวิธีการในการสร้างฐานข้อมูล โดยพิมพ์เขียวที่ได้จะมีลักษณะเป็นแผนภาพที่จะประกอบไปด้วย  
1) ค าอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ 2) กฎที่เกี่ยวข้องกับการการัน
ตีความสมบูรณ์ของข้อมูล (data integrity) และ 3) วิธีการในการจัดการข้อมูลที่ซึ่งจะสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปข้อมูล ตามล าดับ จากที่ได้กล่าวข้างต้น แบบจ าลองข้อมูลท าหน้าที่เสมือนกับเครื่องมือ
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ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบฐานข้อมูล ผู้เขียนโปรแกรม และผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ถ้าเรา
สามารถสร้างแบบจ าลองข้อมูลที่ดี แบบจ าลองนี้จะช่วยเพ่ิมความเข้าใจและจะสามารถสะท้อนถึงโครงสร้างที่
เหมาะสมส าหรับจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางในการด าเนินธุรกิจ (หมายเหตุ ในการออกแบบฐานข้อมูล 
ผู้ออกแบบฐานข้อมูลควรที่จะต้องมีการตัดสินใจที่ดีที่ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างแบบจ าลองฐานข้อมูลที่ดีได้ 
การตัดสินใจที่ดีมักจะได้มาจากการทดลองและการประสบความล้มเหลว ดังนั้น ถ้าเราต้องการที่จะมีการ
ตัดสินใจที่ดี เราจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลบ่อยๆเพ่ือที่จะได้รับประสบการณ์
เพ่ิมข้ึนจากการออกแบบฐานข้อมูลในแต่ละครั้ง) 

2.2 ส่วนประกอบของแบบจ ำลองฐำนข้อมูล 
 โดยส่วนใหญ่ของแบบจ าลองฐานข้อมูลมักจะประกอบไปด้วย เอ็นทิตี้ (entities), แอทริบิว 
(attributes), ความสัมพันธ์ (relationships) และ ข้อจ ากัดต่างๆ (constraints) 

 เอ็นทิตี้—ถูกใช้แทนวัตถุต่างๆ สามารถเป็นอะไรก็ได้ เช่น คน สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ ที่ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล เนื่องจากเอ็นทิตี้หนึ่งจะใช้แทนข้อมูลชนิดหนึ่งๆ ดังนั้นแต่
ละเอ็นทิตี้จะต้องมีความแตกต่างกัน และแต่ละเอ็นทิตี้จะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์เสมอ (มีข้อมูลที่
ไม่ซ้ ากัน) ตัวอย่างเช่น เอ็นทิตี้ของลูกคา้จะมีข้อมูลลูกค้าที่แตกต่างกันหลายคน โดยที่ลูกค้าคนหนึ่งจะ
มีข้อมูลที่มีความแตกต่างลูกค้าคนอ่ืนๆ—แดง อินทร์พรม จะมีชื่อและนามสกุลที่แตกต่างจากตุ๊กตา 
อารมณ์ดี เป็นต้น 

 แอทริบิว—จะแสดงถึงคุณลักษณะของเอ็นทิตี้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเอ็นทิตี้ลูกค้าถูกอธิบายด้วยแอทริ
บิวต่างๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัทพ์ ที่อยู่ และเครดิตที่ได้รับจากบริษัท เป็นต้น แอทริบิวใน
ระบบฐานข้อมูลจะมักลักษณะเหมือนกับฟิลด์ในแฟ้มข้อมูล 

 ความสัมพันธ์—จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ลูกค้าและพนักงานขายจะสามารถอธิบายได้ เช่น พนักงานขายหนึ่งคนสามารถดูแลลูกค้าได้หลายคน 
และลูกค้าคนหนึ่งๆอาจถูกดูแลโดยพนักงานเพียงคนเดียว จากความความสัมพันธ์ดังกล่าว เรา
สามารถแบ่งรูปแบบความสัมพันธ์ในแบบจ าลองข้อมูลออกเป็น 3 ชนิดหลัก คือ 1) one-to-many—
สามารถเขียนแทนได้เป็น 1:M หรือ 1..*, 2) many-to-many—สามารถเขียนแทนได้เป็น M:N, M:M 
หรือ *..* และ 3) one-to-one—สามารถเขียนแทนได้เป็น 1:1 หรือ 1..1 ตามล าดับ เพ่ือให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์มากข้ึนลองพิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
o One-to-many—จิตรกรคนหนึ่งสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้หลายชิ้น แต่ผลงาน

ศิลปะชิ้นหนึ่งๆจะสามารถถูกเขียนโดยจิตรกรเพียงคนเดียว จากความสัมพันธ์ข้างต้น เรา
สามารถเข้าใจโดยนัยได้ว่า จิตรกร (one) จะมีความสัมพันธ์กับผลงานศิลปะหลายชิ้น 
(many) ดังนั้น ในการออกแบบฐานข้อมูล เราจะแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับ “จิตรกร
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ” ไดเ้ป็น “1:M” 
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o Many-to many—พนักงานคนหนึ่งสามารถท างานได้หลายหน้าที่ และหน้าที่ในการ
ท างานหนึ่งๆสามารถมีพนักงานหลายคนรับผิดชอบ ดังนั้น เราสามารถแสดงความสัมพันธ์
เกี่ยวกับ “พนักงานท างาน” ได้เป็น “M:M” 

o One-to-one—ในธุรกิจค้าปลีกที่มีร้านค้าหลายสาขา ที่ซึ่งแต่ละสาขาจะมีผู้จัดการสาขา
เพียงหนึ่งคนเท่านั้น ดังนั้น เราสามารถแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับ “ผู้จัดการสาขามีหน้าที่
รับผิดชอบสาขาหนึ่งๆ” ได้เป็น “1:1” 

หมายเหตุ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 เอ็นทิตี้จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์แบบ 2 
ทิศทาง เช่น ลูกค้าคนหนึ่งสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง และ การสั่งซื้อสินค้าครั้งหนึ่งๆจะถูกสั่งซื้อ
โดยลูกค้าคนหนึ่งๆเท่านั้น 

 ข้อจ ากดั—จะเป็นข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ซึ่งจะสามารถช่วยเราได้แน่ใจเกี่ยวกับความสมบูรณ์
ของข้อมูลได้ โดยส่วนใหญ่ของข้อจ ากัดจะถูกแสดงอยู่ในรูปแบบของกฎต่างๆ ตัวอย่างเช่น เงินเดือน
ของพนักงานควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 6,000 ถึง 350,000 บาท หรือ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาควรจะมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 4.00 เป็นต้น 

จากส่วนประกอบทั้งหมดของแบบจ าลองฐานข้อมูลข้างต้น จะมีค าถามที่ว่า เราจะสามารถระบุ
เกี่ยวกับเอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์ และข้อจ ากัดต่างๆของข้อมูลที่เราสนใจได้อย่างไร?—ในการที่จะระบุ
ส่วนประกอบต่างๆของแบบจ าลองฐานข้อมูล เราควรที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (business 
rules) ของขอบเขตปัญหาที่เราสนใจเป็นอันดับแรก 

2.3 กฎเกณฑท์ำงธุรกิจ 
 จากส่วนก่อนหน้า เราสามารถเปรียบการออกแบบฐานข้อมูลได้กับการเลือกหรือการก าหนดเอ็นทิตี้ 
แอทริบิว และความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างเอ็นทิตี้ แต่ก่อนที่จะเริ่มก าหนดสิ่งต่างๆข้างต้น ผู้ออกแบบข้อมูลควร
จะเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลในองค์กร วิธีในการเรียกใช้ข้อมูล ช่วงเวลาที่มีการเรียกใช้ข้อมูล และยังรวมถึง
เข้าใจภาพรวมและวิธีการด าเนินธุรกิจอย่างถ่องแท้ ข้อมูลในฐานข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่มีความหมายก็ต่อเมื่ อ
ข้อมูลเหล่านั้นสามารถสะท้อนถึงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม กฎเกณฑ์ทางธุรกิจมักจะสั้นๆกะทัดรัด 
และมีค าอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวนโยบาย ขั้นตอน หรือหลักการขององค์กร 

 กฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ถูกก าหนดไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะถูกใช้ในการก าหนดส่วนประกอบต่างๆ
ของแบบจ าลองฐานข้อมูลซึ่งก็คือ เอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์ และข้อจ ากัดต่างๆ แต่ในทางกลับกัน เมื่อ
เราท าการพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆในฐานข้อมูล อาทิเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างแอนทิตี้—พนักงานขาย
สามารถดูแลลูกค้าได้หลายคน และลูกค้าจะถูกดูแลโดยพนักงานขายเพียงคนเดียว—จะท าให้เราทราบถึง
กฎเกณฑ์ทางธุรกิจด้วยเช่นกัน 
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 กฎเกณฑท์างธุรกิจที่จะช่วยให้สามารถก าหนดเอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์ และข้อจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งเข้าใจง่ายและมีการตีความที่เหมือนกัน ดังแสดงในตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง 

 ใบสั่งซื้อสินค้าจะเกิดจากลูกค้าคนหนึ่งๆสั่งซื้อสินค้า 

 การเปิดอบรมจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีพนักงานเข้าร่วมอยู่ระหว่าง 10 – 30 คน 

กฎเกณ์ฑ์ทางธุรกิจข้างต้นจะใช้ในการก าหนดเอ็นทิตี้ ความสัมพันธ์ และข้อจ ากัดได้ดังนี ้

 ส าหรับ 2 กฎเกณฑ์ทางธุรกิจแรกจะสามารถใช้ในการก าหนด 2 เอ็นทิตี้ คือ ลูกค้าและใบสั่งซื้อสินค้า 
โดยทั้งสองเอ็นทิตี้นี้จะมีความสันพันธ์กันแบบ 1:M 

 ส าหรับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจสุดท้ายจะสามารถใช้ในการก าหนด 2 เอ็นทิตี้ คือ พนักงานและการอบรม 
และยังสามารถใช้ก าหนดข้อจ ากัดของเอ็นทิตี้การอบรมที่ซึ่งการอบรมครั้งหนึ่งๆจะต้องมีพนักงานเข้า
ร่วมระหว่าง 10 – 30 คน ตามล าดับ 

2.3.1 กำรค้นหำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทำงธุรกิจ 
 นอกเหนือจากการมีส่วนช่วยในการก าหนดเอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์ และข้อจ ากัดต่างๆ 
กฎเกณฑ์ทางธุรกิจยังมีประโยชน์ในด้านอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น 1) ช่วยในการสร้างมาตราฐานให้กับการ
พิจารณาข้อมูลในองค์กร 2) ช่วยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้หรือพนักงานกับกลุ่มผู้ออกแบบ
ฐานข้อมูล 3) ช่วยท าให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูลมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ บทบาทและขอบเขตของข้อมูล 
และ 4) ช่วยท าให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูลมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น 

 ถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์ทางธุรกิจจะมีประโยชน์ที่หลากหลาย แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกกฎเกณฑ์ทางธุรกิจจะมี
ประโยชน์กับการออกแบบฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น กฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ว่า “จะไม่มีนักบินใดคนก็ตามที่ท าการ
บินนานกว่า 10 ชั่วโมงภายในช่วงเวลา 24 ชั่งโมง” กฎเกณฑ์ทางธุรกิจนี้ไม่สามารถใช้ในการสร้างแบบจ าลอง
ได้ แต่จะสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในแอพพลิเคชันซอร์ฟแวร์ได้ 

 กฎเกณฑ์ทางธุรกิจมักได้มาจากการสัมภาษณ์พนักงานในต าแหน่งต่างๆขององค์กร อาทิเช่น ผู้จัดการ
แผนกต่างๆ ผู้วางแผนและวางนโยบาย และเอกสารคู่มือที่บ่งบอกถึงวิธีการด าเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึง
มาตราฐานและการด าเนินงานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การสอบถามหรือได้รับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจจากพนักงาน
ทั่วๆไปอาจมีความไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นัก เนื่องจากพนักงานแต่ละคนก็มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ธุรกิจที่
แตกต่างกัน และเมื่อเราท าการสัมภาษณ์พนักงานหลายๆคนที่ท างานในต าแหน่งเดียวกันอาจท าให้เราได้รับ
ค าตอบหรือกฎทางธุรกิจที่แตกต่างกันก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ผู้ ออกแบบฐานข้อมูล
จะต้องขจัดความแตกต่างของกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ได้รับ จากนั้นท าการตรวจสอบกฎเกณฑ์ที่ได้ท าการ
พิจารณาแล้วอีกครั้งหนึ่งเพ่ือท าให้แน่ใจได้ว่ากฎทางธุรกิจที่ได้จะเป็นกฎที่มีความถูกต้องเหมาะสม 
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2.3.2 กำรปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทำงธุรกิจไปเป็นส่วนประกอบของแบบจ ำลองข้อมูล 
 หลังจากเราได้รับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจจากการสัมภาษณ์พนักงานระดับต่างๆในองค์แล้ว ขั้นตอนต่อไป
เราจะต้องท าการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทางธรุกิจไปเป็นเอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์ และข้อจ ากัดต่างๆ โดย
การปรับเปลี่ยนค านามค านามที่ปรากฏอยู่ในแต่ละกฎทางธุรกิจให้เป็นเอ็นทิตี้ของแบบจ านวนลองข้อมูล และ
ท าการปรับเปลี่ยนค ากริยาที่เกี่ยวข้องกับค านามที่ปรากฏก่อนหน้าไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
ตัวอย่างเช่น กฎทางธุรกิจ “ลูกค้าคนหนึ่งๆสามารถเขียนใบสั่งของได้หลายใบ” ที่จะประกอบไปด้วย 2 ค านาม
คือ ลูกค้าและใบสั่งของ และค ากริยา 1 ค า คือ เขียน ตามล าดับ จากกฎทางธุรกิจดังกล่าว เราสามารถสรุปได้
ว่า 1) ลูกค้าและใบสั่งของจะเป็นวัตถุที่เราสนใจและสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเอ็นทิตี้ได้ และ 2) “เขียน” จะ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับใบสั่งสินค้า 

 ในการที่จะระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ เราจะต้องท าการพิจารณาความสัมพันธ์ทั้งสองด้าน 
(bidirectional relationship) ตัวอย่างเช่น กฎทางธุรกิจ “ลูกค้าคนหนึ่งๆสามารถเขียนใบสั่งของได้หลายใบ” 
จะมีส่วนเติมเต็มอีกกฎทางธุรกิจหนึ่ง คือ “ใบสั่งสินค้าใบหนึ่งๆจะถูกเขียนโดยลูกค้าคนหนึ่งๆเท่านั้น” จากกฎ
ทางธุรกิจทั้งสองจะท าให้เราสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ได้ทั้งสองด้านของเอ็นทิตี้ลูกค้าและเอ็นทิตี้ใบสั่งได้ 
โดยรูปแบบความสัมพันธ์จะเป็นแบบ 1:M ด้วยเหตุนี้ การระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เอ็นทิตี้ A และ B 
ใดๆก็ตาม เราควรที่จะต้องตั้งค าถาม 2 ค าถาม คือ 1) มีข้อมูลในเอ็นทิตี้ A เป็นจ านวนเท่าไร ที่มีความสัมพันธ์
กับข้อมูลหนึ่งๆในเอ็นทิตี้ B ? และ 2) ข้อมูลในเอ็นทิตี้ B เป็นจ านวนเท่าไร ที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลหนึ่งๆใน
เอ็นทิตี้ A ? ตามล าดับ 

2.3.3 กำรตั้งชื่อ 
 ระหว่างการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทางธุรกิจให้เป็นเอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์ และข้อจ ากัดต่างๆ 
ขั้นตอนการท างานจะรวมถึงขั้นตอนการตั้งชื่อวัตถุต่างๆที่ซึ่งจะท าให้วัตถุที่เราท าการพิจารณามีความเป็น
เอกลักษณ์และแตกต่างจากวัตถุอ่ืนๆในขอบเขตของปัญหาที่เราพิจารณา ดังนั้น เราควรจะต้องเอาใจใส่กับ
วิธีการในการตั้งชื่อวัตถุต่างๆที่เราจะท าการพิจารณา 

 ชื่อของเอ็นทิตี้ควรจะสามารถอธิบายได้ถึงวัตถุที่เราสนใจและควรที่จะใช้ค าศัพท์ที่ผู้งานระบบ
ฐานข้อมูลคุ้นเคย ในส่วนของการตั้งชื่อแอทริบิวก็ควรที่จะสามารถอธิบายได้ถึงข้อมูลเช่นกัน โดยเราอาจท า
การตั้งชื่อด้วยค าน าหน้าของแอทริบิวหรือค าย่อของแอทริบิวนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ในเอ็นทิตี้ CUSTOMER จะมี
ข้อมูลที่บ่งบอกถึงเครดิตที่ลูกค้าได้รับ (customer’s credit limit) ดังนั้น เราอาจท าการตั้งชื่อด้วยการน าค า
น าหน้าของเอ็นทิตี้มารวมกับข้อมูลหลักที่ส าคัญได้เป็น “CUS_CREDIT_LIMIT” ที่ซึ่งจะท าให้เราสามารถ
เข้าใจความหมายได้โดยง่าย การตั้งชื่อที่เหมาะสมจะเป็นการช่วยพัฒนาให้แบบจ าลองที่เราสร้างขึ้นมี
ความสามารถในการสื่อสารกันระหว่างผู้ออกแบบฐานข้อมูล ผู้เขียนโปรแกรม และผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลได้ดี
ยิ่งขึ้น 
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2.4 วิวัฒนำกำรของแบบจ ำลองข้อมูล 
 การค้นหาวิธีการในการจัดการข้อมูลที่ดีจะน าไปสู่การพัฒนาแบบจ าลองข้อมูลที่หลากหลายที่ซึ่งจะมี
วัตถุประสงค์ทีจ่ะพัฒนาข้อบกพร่องของระบบแฟ้มข้อมูล โดยในการศึกษาเกี่ยวกับแบบจ าลองข้อมูลเหล่านี้จะ
ท าให้เราทราบถึงชนิดของโครงสร้างที่มีการประยุกต์ใช้ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างเหล่านั้ น 
แบบจ าลองข้อมูลที่จะท าการศึกษาจะเป็นแบบจ าลองที่มีลักษณะเป็นแผนภาพเช่นเดียวกับแบบจ าลอง
ฐานข้อมูล ดังนั้นเราจะท าการศึกษาแบบจ าลองต่างๆท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ (ดังแสดงในรูปที่ 2.1) 

 

รูปที่ 2.1 วิวัฒนำกำรของแบบจ ำลองข้อมูล 

2.4.1 แบบจ ำลองแบบล ำดับชั้นและแบบจ ำลองแบบเครือข่ำย 
 แบบจ าลองแบบล าดับชั้น (hierarchical model) ถูกพัฒนาขึ้นในยุค 1960 เพ่ือจัดการกับข้อมูล
ปริมาณมากๆของโครงการผลิตที่มีความซับซ้อน อาทิ เช่น จรวดอพอลโลที่ลงจอดบนดวงจันทร์ในปี 1969 
โครงสร้างพ้ืนฐานของแบบจ าลองแบบล าดับชั้นจะสามารถแสดงได้ด้วย upside-down tree และโครงสร้าง
ล าดับชั้นจะประกอบด้วยล าดับชั้นต่างๆ (level หรือ segment) ที่ซึ่งจะเหมือนกับชนิดของเรคคอร์ดในระบบ
แฟ้มข้อมูล โดยล าดับชั้นหนึ่งๆอาจประกอบไปด้วยหลาย segment ที่ซึ่ง segment ที่อยู่ระดับบนจะถูก
เรียกว่า parent แต่ segment ที่อยู่ถัดลงมาจะเรียกว่า children ของ parent (หมายเหตุ parent หนึ่งๆ
สามารถมีได้หลาย child แต่ในทางกลับกัน child หนึ่งๆจะสามารถมีได้เพียง parent เดียว) (ดังแสดงตัวอย่าง
ดังรูปที่ 2.2) 
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รูปที่ 2.2 ตัวอย่ำงแบบจ ำลองข้อมูลแบบหลำยล ำดับชั้น 

 แบบจ าลองแบบเครือข่าย (network model) ได้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่มีความซับซ้อน แนวคิดส าหรับการพัฒนาแบบจ าลองแบบเครือข่ายก็เพ่ือที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานให้เหนือกว่าแบบจ าลองแบบหลายล าดับชั้น โดยจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
ฐานข้อมูลและการก าหนดมาตราฐานต่างๆของฐานข้อมูล 

ภายใต้แบบจ าลองแบบเครือข่าย ผู้ ใช้จะมองเห็นแบบจ าลองดังกล่าวเป็นกลุ่มของเรคคอร์ดที่มี
ความสัมพันธ์เป็นแบบ 1:M นอกจากนั้น แบบจ าลองแบบเครือข่ายจะยอมให้เรคคอร์ดหนึ่งๆมีได้มากกว่า 1 
parent อีกด้วย (ดังแสดงในรูปที่ 2.3) แนวความคิดหลักของแบบจ าลองแบบเครือข่ายสามารถก าหนดและ
นิยามได้ดังต่อไปนี้ 

 Schema—จะเป็นโครงสร้างข้อมูลหรือแนวคิดของฐานข้อมูล รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่
ละเอ็นทิตี้ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 Subschema—จะเป็นฐานข้อมูลส่วยย่อยๆที่จะสร้างข้อมูลที่ต้องการจากข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ใน
ฐานข้อมูล 

 ภาษาในการจัดการข้อมูล (data management language, DML)—จะเป็นภาษาที่ใช้นิยาม
หรือก าหนดสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลจะถูกจัดการและถูกใช้งานภายใต้ฐานข้อมูล 

 ภาษาในการนิยามข้อมูล (data definition language, DDL)—จะเป็นภาษาที่ช่วยให้ผู้ดูและ
ระบบฐานข้อมูลสามารถก าหนดส่วนประกอบของ schema ได ้
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รูปที่ 2.3 ตัวอย่ำงแบบจ ำลองแบบเครือข่ำย 

 แต่อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้แบบจ าลองแบบเครือข่ายกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไม่เหมาะสมเมื่อมี
ความต้องการข้อมูลสารสนเทศที่มากขึ้น และความต้องการฐานข้อมูลและแอพพลิเคชันที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น เนื่องจากแบบจ าลองนี้ขาดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแบบ ad hoc ที่ใช้ส าหรับสร้างรายงานต่างๆ  
ดังนั้น จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นเหตุให้มีการพัฒนาแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในช่วงยุคทศวรรษ 1980 

2.4.2 แบบจ ำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational model) ถูกพัฒนาขึ้นโดย E. F. Codd ในช่วงทศวรรษ 

1970 ที่ซึ่งจะสามารถลดปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล 
โดยแนวความคิดพ้ืนฐานของแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ 
(relation) ที่ซึ่งเราสามารถพิจารณาความสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์หรือตารางของข้อมูลที่ประกอบไปด้วยการ
รวมกันระว่างแถว (rows) และ คอลัมน์ (columns) แต่ละแถวของตารางจะถูกเรียกว่า tuple และแต่ละ
คอลัมน์จะถูกแทนด้วยแอทริบิวต่างๆ 

 การสร้างแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะสามารถด าเนินการผ่านระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(relational database management system, RDBMS) ที่ซึ่งจะมีความซับซ้อนค่อนข้างสูง RDBMS 
จะสามารถด าเนินการฟังก์ชั่นพื้นฐานได้เหมือนกับระบบจัดการฐานข้อมูลแบบล าดับชั้นและแบบเครือข่าย แต่ 
RDBMS จะมีการเพ่ิมเติมประโยชน์ที่ค่อนข้างส าคัญ คือ ความสามารถในการปิดบังความซับซ้อนของ
แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์จากผู้ใช้งานฐานข้อมูล โดย RDBMS จะจัดการเกี่ยวกับการท างานเชิงกายภาพ
ทั้งหมด (ขั้นตอนการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลทั้งหมด) ที่ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานจะมองเห็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
เป็นเพียงกลุ่มของตารางข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น และเมื่อไรก็ตามที่ ผู้ใช้ต้องการที่จะด าเนินการ
กับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูล ก็จะสามารถท าได้โดยง่ายผ่านการเรียกใช้คิวรี 
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ตารางต่างๆในแบบจ าลองเชิงสัมพันธ์ จะมีความสัมพันธ์กับตารางอ่ืนๆผ่านการแชร์แอทริบิวที่มีความ
เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ตารางลูกค้า (CUSTOMER) ในรูปที่ 2.4 จะมีข้อมูลรหัสพนักงานขายที่ดูแลพวกเขา ที่
ซึ่งข้อมูลรหัสพนักงานก็จะถูกจัดเก็บในตารางพนักงานขาย (AGENT) ด้วยเช่นกัน การเชื่อมโยงกันระหว่าง
ตารางข้อมูลลูกค้าและตารางพนักงานขายจะท าให้เราทราบถึงการเกี่ยวข้องกันของลูกค้าและพนักงานขาย 
ตัวอย่างเช่น เมื่อเราพิจารณาของมูลของ Anne Farriss จะท าให้เราทราบว่าจะมี Alex Alby เป็นพนักงาน
ขายผู้ดูแล Anne เนื่องจากในข้อมูลเรคคอร์ดของ Anne Farriss จะประกอบไปด้วยแอทริบิว AGENT_CODE 
ที่มีค่าเป็น 501 และเมื่อน าค่า 501 มาเปรียบเทียบกับ AGENT_CODE ในตารางพนักงานขายจะท าให้เรา
ทราบว่า 501 เป็นรหัสพนักงานของ Alex Alby เป็นต้น การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลจะท า
ให้เราสามารถทราบถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างตารางต่างๆได้โดยง่าย 

 

รูปที่ 2.4 กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลในตำรำงต่ำงๆ 

 แบบจ าลองข้อมูลจะมีการประยุกต์ใช้แผนผังความสัมพันธ์ (Relational diagram) ในการแสดง
ถึงเอ็นทิตี้ แอทริบิวของเอ็นทิตี้ต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ต่างๆ (ทั้งแบบ 1:1, 1:M และ M:M) 
ของแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น รูปที่ 2.5 จะเป็นแผนผังความสัมพันธ์ที่แสดงถึงเอ็นทิตี้ลูกค้า

และเอ็นทิตี้พนักงานขายที่มีความสัมพันธ์กันแบบ 1:M โดยจากรูปจะมีการใช้สัญลักษณ์  ที่เอ็นทิตี้ลูกค้าที่
ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ในฝั่งของ “many” เนื่องจากพนักงานขายคนหนึ่งๆสามารถดูแลลูกค้าได้ขายคน แต่
ส าหรับเอ็นทิตี้พนักงานขายจะแสดงความสัมพันธ์ฝั่ง “1” เนื่องจากลูกค้าคนหนึ่งๆจะสามารถมีพนักงานขาย
ดูแลได้คนเดียวเท่านั้น 

 การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database) จะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในตารางที่
ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการจัดเก็บข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูล แต่จะมีจุดหนึ่งทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกัน นั่นคือ 
ตารางหนึ่งๆในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีลักษณะเป็นแบบไม่ขึ้นกับข้อมูลและไม่ขึ้นกับโครงสร้างเนื่องจาก
ตารางนั้นๆจะท าการเก็บเพียงแค่โครงสร้างเชิงตรรกะ (logical structure) ที่ซึ่งจะสนใจแค่ว่าตารางหนึ่งๆ
ประกอบไปด้วยข้อมูลแอทริบิวอะไรบ้าง แต่การสลับต าแหน่งของแอทริบิวไม่มีผล แต่ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล
ในแฟ้มข้อมูลจะมีลักษณะเป็นแบบขึ้นกับโครงสร้างและขึ้นกับข้อมูล (ดังอธิบายในบทที่ 1) นอกจากเหตุผล
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ข้างต้น ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่การใช้แบบจ าลองเชิงสัมพันธ์ได้รับความนิยมนั่นคือ RDBMS จะมีการประยุกต์ใช้
ภาษาคิวรี (Structured Query Language, SQL) ที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนคิวรีไป
เป็นขั้นตอนวิธีในการเรียกดูข้อมูล 

 

รูปที่ 2.5 ตัวอย่ำงแผนผังควำมสัมพันธ์ (relational diagram) 

 จากแนวความคิดของแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะท าให้แอพพลิเคชันที่
สร้างข้ึนจากการประยุกต์ใช้ SQL และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) อินเทอร์เฟซ—
จะท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้และข้อมูล 2) ตารางข้อมูลในฐานข้อมูล—จะถูกใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูล ที่ซึ่งแต่ละตารางจะเป็นตารางที่ไม่ขึ้นกับตารางอ่ืนๆ แต่แถวของตารางต่างๆ (ตารางที่ต่างกัน) จะ
เกี่ยวเนื่องกันด้วยแอทริบิวที่เหมือนกันได้ และ 3) เครื่องมือในการประมวลผล SQL (SQL engine)—จะเป็น
ส่วนหนึ่งในระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีหน้าที่ประมวลผลคิวรี (ค าสั่งร้องขอข้อมูล) ต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้ว
ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลจะใช้ SQL ในการสร้างโครงสร้างของตารางต่างๆ รวมถึงการจัดการการเข้าถึงข้อมูล
และการดูแลจัดการต่างๆเก่ียวกับตารางข้อมูล จากการใช้งาน SQL ดังกล่าว SQL engine จะท าหน้าที่ในการ
ประมวลผลทุกๆคิวรีที่ถูกร้องขอจากผู้ใช้งาน 

2.4.3 แบบจ ำลองข้อมูลควำมสัมพันธ์เอ็นทิตี้ 
 ถึงแม้ว่าแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะถูกพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการท างานของแบบจ าลองแบบล าดับ
ชั้นและแบบเครือข่าย แต่อย่างไรก็ตามแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ยังขาดเค้าโครงที่จะท าให้การสร้าง
เครื่องมือส าหรับออกแบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยเนื่องจากการแสดงโครงสร้างของ
แบบจ าลองด้วยแผนภาพจะท าให้ผู้ออกแบบและผู้ใช้งานฐานข้อมูลสามารถเข้าใจแบบจ าลองข้อมูลได้ง่ายกว่า
การใช้ตัวอักษร ด้วยเหตุนี้ แบบจ าลองความสัมพันธ์เอ็นทิตี้ (entity relationship (ER) model, ERM) ได้ถูก
คิดค้นและถูกใช้เป็นภาษาฐานในการสร้างแบบจ าลองข้อมูลส าหรับการออกแบบฐานข้อมูล 
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 แบบจ าลองความสัมพันธ์เอ็นทิตี้ถูกคิดค้นในปี 1976 โดย Peter Chen ที่ซึ่งจะใช้แผนภาพในการ
แสดงถึงเอ็นทีตี้และความสัมพันธ์ต่างๆในโครงสร้างของฐานข้อมูล แบบจ าลองความสัมพันธ์จะมักจะแสดงอยู่
ในรูปของแผนผังความสัมพันธ์เอ็นทีตี้ (entity relationship diagram, ERD) ที่ซึ่งจะเป็นแผนภาพที่จะแสดง
ส่วนประกอบต่างๆของแบบจ าลองข้อมูล แบบจ าลองความสัมพันธ์เอ็นทิตี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 

 เอ็นทิตี้—จะเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูล เอ็นทิตี้ใน ERD จะถูกแสดงด้วยสี่เหลี่ยมและชื่อของ
เอ็นทิตี้มักจะถูกเขียนด้วยตัวอักษรใหญ่อยู่ตรงกลางสี่เหลี่ยม แต่ละเอ็นทิตี้จะสามารถอธิบายได้ด้วย
เซตของแอทริบิวที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของเอ็นทิตี้นั้นๆ ตัวอย่างเช่น เอ็นทิตี้พนักงานจะมีแอทริบิว 
รหัสพนักงาน หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ และนามสกุลเป็นคุณลักษณะหรือข้อมูลที่บ่งบอกถึงตัวตน
ของพนักงานคนหนึ่งๆ เมื่อเราท าการประยุกต์ใช้ ERD เอ็นทิตี้จะแสดงถึงตารางข้อมูลที่มีการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ โดยแต่ละแถวในตารางจะเป็นค่าข้อมูลจริง (entity instance หรือ entity 
occurrence)  

 ความสัมพันธ์—จะเป็นสิ่งที่ ใช้อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงกันของข้อมูล 
ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของ 2 เอ็นทีตี้ที่ซึ่งจะแสดงผ่านความสัมพันธ์
ทั้งแบบ one-to-many (1:M), many-to-many (M:M) และ one-to-one (1:1) ตามล าดับ ใน
แบบจ าลองข้อมูลความสัมพันธ์เอ็นทิตี้จะมีการก าหนดชื่อความสัมพันธ์เพ่ือแสดงถึงการกระท า 
(action) ที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี้ต่างๆ ตัวอย่างเช่น จิตรกรเขียนภาพ 
พนักงานเรียนรู้ทักษะต่างๆ หรือ พนักงานจัดการร้านค้าสาขาต่างๆ เป็นต้น 

จากส่วนประกอบทั้ง 2 ของแบบจ าลองข้อมูลความสัมพันธ์เอ็นทิตี้ เป็นเหตุให้ Chen และ Crow’s 
Foot ได้คิดค้นวิธีในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ ดังแสดงในรูปที่ 2.6 ทางฝั่งซ้ายของรูปจะเป็น
แผนผังความสัมพันธ์เอ็นทีตี้ที่ถูกคิดค้นโดย Chen ที่ซึ่งเอ็นทิตี้จะถูกเขียนอยู่ในสี่เหลี่ยม และความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงระหว่างเอ็นทีตี้จะถูกเขียนอยู่ในสี่เหลี่ยมคางหมูที่เชื่อมต่อเส้นตรงเข้าหาเอ็นทิตี้ที่มีความสัมพันธ์กัน 
นอกจากนั้นยังมีการใช้ตัวอักษร 1 (one) และ M (many) ในการแสดงถึงลักษณะของความสัมพันธ์ ในส่วน
ของฝั่งขวาของรูปจะเป็นแผนผังความสัมพันธ์เอ็นทีตี้ที่ถูกคิดค้นโดย Crow’s Foot ที่ซึ่งเอ็นทิตี้จะถูกเขียนอยู่
ในสี่ เหลี่ยมเช่นกัน แต่ในการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้จะใช้เส้นตรงเชื่อมกับเอ็นทิตี้ที่มี
ความสัมพันธ์กัน โดยชื่อของความสัมพันธ์จะถูกเขียนอยู่ข้างบนเส้น และจะใช้เส้นตรงคาดเส้นความสัมพันธ์ 1 
เส้นเพ่ือแสดงถึง 1 (one) และใช้สัญลักษณ์สามแฉกเพ่ือแสดงถึง M (many) 
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รูปที่ 2.6 กำรนิยำม ERD จำกแนวคิดของ Chen และ Crow's Foot 

2.4.4 แบบจ ำลองข้อมูลเชิงวัตถุ 
 แบบจ าลองข้อมูลเชิงวัตถุ (object-oriented data model, OODM) จะท าการจัดเก็บข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ต่างๆของข้อมูล ไว้ใน object  ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ OODM จะท าการประยุกต์ใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (object-oriented database management system, OODBMS) ที่ซึ่งจะท าให้
เราสามารถจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 OODM จะมีแนวทางในการก าหนดและใช้เอ็นทิตี้ที่แตกต่างจากแบบจ าลองข้อมูลอ่ืนๆ โดย object 
หนึ่งๆจะถูกอธิบายได้ด้วยข้อเท็จจริงหนึ่งๆ และยังท าการจัดเก็บความสัมพันธ์ระหว่าง object ที่พิจารณากับ 
object อ่ืนๆอีกด้วย โดยการจัดเก็บข้อเท็จจริงใน object จะท าให้เราทราบถึงความหมายได้มากขึ้นและ
สามารถแสดงถึงข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงได้สามารถกล่าวได้ว่า OODM 
จะเป็นแบบจ าลองข้อมูลที่แสดงความหมาย (semantic data model) เนื่องจากการที่เราได้รับทราบ
ความหมายที่มากขึ้นนั่นเอง นอกจากนั้น OODM ได้มีการพัฒนาให้ object หนึ่งๆสามารถบรรจุไปด้วยการ
ด าเนินการทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้กับ object ได้ แบบจ าลองเชิงวัตถุจะประกอบไปด้วยส่วนย่อยต่างๆ
ดังนี้ 

 Object---จะคล้ายคลึงกับเอ็นทิตี้ในแบบจ าลองข้อมูลต่างๆ แต่ object หนึ่งๆจะใช้ในการแสดงถึง
การเกิดขึ้นครั้งหนึ่งๆของข้อมูล (one occurrence/instance) ในเอ็นทิตี้เท่านั้น 

 แอทริบิว—จะเป็นสิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของ object ตัวอย่างเช่น object ของบุคคลหนึ่งๆ  
(Person) อาจประกอบไปด้วยแอทริบิว รหัสประจ าตัวประชาชน ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และ วันเกิด เป็นต้น 
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 คลาส (Class)—จะเป็นกลุ่มของ objects ที่มีความเหมือนกันในแอทริบิว เราสามารถพิจารณาได้ว่า
คลาสหนึ่งๆจะมีลักษณะเหมือนกับเอ็นทิตี้ในแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่คลาสจะมีความ
แตกต่างจากเอ็นทิตี้ตรงคลาสหนึ่งๆจะมีการจัดเก็บ method รวมอยู่ด้วย ภายใต้แบบจ าลองเชิงวัตถุ 
method จะถูกพิจารณาเป็นพฤติกรรมของ object (object’s behavior) โดย method ในคลาส
จะเป็นการด าเนินต่างๆกับ object ในคลาสนั้นๆ ตัวอย่างเช่น การเลือกชื่อของบุคคล การเปลี่ยนชื่อ
บุคคล การพิมพ์ที่อยู่ของบุคคล เป็นต้น  

 Class hierarchy—จะเป็นล าดับชั้นของคลาสที่เกิดจากการจัดล าดับชั้นของคลาสต่างๆ ล าดับชั้น
ของคลาสจะมีลักษณะเป็น upside-down tree (คล้ายกับแบบจ าลองแบบล าดับชั้น) โดยแต่ละ
คลาสจะมีเพียงแค่ parent เดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คลาสลูกค้าและพนักงานจะมี parent ที่
เหมือนกันคือ คลาสบุคคล เป็นต้น 

 Inheritance—เป็นคุณลักษณะหนึ่งของ object ภายในล าดับชั้นคลาสที่ซึ่งจะท าการเรียกใช้แอทริ
บิวและ method จากคลาสที่อยู่เหนือขึ้นไปจากคลาสที่เราท าการพิจารณา ตัวอย่างเช่น คลาสลูกค้า 
และพนักงานอาจถูกสร้างเป็นคลาสย่อยของคลาสบุคคล ด้วยเหตุนี้ คลาสลูกค้าและพนักงานจะ
สามารถเรียกใช้แอทริบิวและ method ของคลาสบุคคลที่เป็น parent (อยู่ต าแหน่งเหนือขึ้นไปใน
ล าดับชั้นของคลาส) ได ้

ในการออกแบบแบบจ าลองเชิงวัตถุ เราจะสามารถประยุกต์ใช้แผนผัง UML (Unified Modeling 
Language) ในการแสดงข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ UML จะเป็นภาษาที่อยู่ภายใต้
แนวความคิดเชิงวัตถุท่ีใช้อธิบายถึงแผนผังและสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการออกแบบแบบจ าลองข้อมูล ดังแสดง
ในรูปที่ 2.7 ที่ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดเก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ต่างๆของข้อมูลใบแจ้งราคา
สินค้าแก่ลูกค้าคนหนึ่งๆโดยใช้ UML 

 

รูปที่ 2.7 กำรแสดงข้อมูลและควำมสัมพันธ์ด้วย UML 
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2.4.5 แบบจ ำลองเชิงสัมพันธ์ที่ถูกพัฒนำเพิ่มเติม 
 เนื่องจากข้อมูลต่างๆมีความซับซ้อนมากขึ้นตามยุคสมัย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ผลิตซอร์ฟแวร์ระบบ
จัดการฐานข้อมูลมีแนวคิดที่จะพัฒนาขีดความสามารถของแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพ่ิมเติม (extended 
relational data model, ERDM) ที่ซึ่งจะท าการเพ่ิมคุณลักษณะบางประการของแบบจ าลองเชิงวัตถุเพ่ือท า
ให้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สนับสนุนการท างานเชิงวัตถุ เช่น object การขยายชนิดของข้อมูลภายใต้
แนวความคิดของคลาสและ inheritance เป็นต้น จากการพัฒนาข้างต้นจึงเป็นเหตุให้มีผู้คนให้ความสนใจกับ
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ/สัมพันธ์ (object/relation database management system, O/R DBMS) 
มากขึ้น นอกจากนั้น O/R DBMS ยังจะสามารถสนับสนุนการท างานร่วมกับเอกสาร  XML (eXtensible 
Markup Language—เป็นมาตราฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และแบบมี
โครงสร้าง ที่ซึ่งจะท าให้เราสามารถเชื่อมต่อระบบที่ใช้กับระบบต่างๆที่มีความแตกต่างทางด้านสถาปัตยกรรม
ของระบบได ้

2.4.6 สรุปเกี่ยวกับแบบจ ำลองข้อมูล 
 วิวัฒนาการของระบบจัดการฐานข้อมูลยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงมีความต้องการที่จะมี
วิธีการสร้างแบบจ าลองใหม่ๆที่ซึ่งสามารถเพ่ิมการรองรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน โดยบทสรุปของแบบจ าลอง
ข้อมูลที่ถูกคิดค้นและถูกใช้งานกันอย่างกว้างขวางจะสามารถแสดงได้ในรูปที่ 2.8 

 

รูปที่ 2.8 วิวัฒนำกำรของแบบจ ำลองข้อมูล 



31 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 

 แบบจ าลองทั้งหมดในรูปที่ 2.8 จะมีคุณลักษณะคล้ายกันบางประการ ที่ซึ่งจะเป็นลักษณะที่
แบบจ าลองพึงมี โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 แบบจ าลองข้อมูลจะต้องสามารถแสดงถึงระดับของความง่ายของกรอบความคิดโดยไม่สูญเสียความ
ครบถ้วนของความหมายของฐานข้อมูล มันอาจจะไม่ถูกต้องนักถ้าเรามีแบบจ าลองข้อมูลที่ให้กรอบ
ความคิดท่ีค่อนข้างยากกว่าความเป็นจริง 

 แบบจ าลองจะต้องสามารถให้กรอบความคิดท่ีใกล้เคียงความจริงมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เป้าหมาย
นี้จะสามารถท าได้โดยการเพ่ิมความหมาย (semantic) ให้กับการแสดงถึงข้อมูลให้มากขึ้น 
(ความหมายจะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของข้อมูล) 

 การท าการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปข้อมูลจะต้องเป็นไปตามกฎความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล 

การคิดหรือออกแบบแบบจ าลองข้อมูล ณ ปัจจุบันจะมุ่งเน้นที่การแก้ไขจุดด้วยของแบบจ าลองก่อน
หน้า โดยแบบจ าลองข้อมูลแบบเครือข่ายถูกคิดค้นเพ่ือแทนที่แบบจ าลองข้อมูลแบบล าดับชั้น โดยแบบจ าลอง
ข้อมูลแบบเครือข่ายจะสามารถท าการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนให้มีความง่ายมากขึ้น ในทางกลับกัน
แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีประโยชน์ที่มากกว่าแบบจ าลองแบบเครือข่ายในหลายๆแง่มุม เช่น การแสดง
ข้อมูลด้วยวิธีการที่ง่าย การลดทอนความไม่สอดคล้องของข้อมูล และการประยุกต์ใช้ภาษาคิวรีในการเข้าถึง
และจัดการกับข้อมูล แบบจ าลองเชิงวัตถุได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือจัดการกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนภายใต้
แนวความคิดของการจัดการเกี่ยวกับความหมายของข้อมูล ขณะที่แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงวัตถุจะเป็น
แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีการเพ่ิมเติมแนวความคิดเชิงวัตถุ ที่ซึ่ งจะช่วยให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่มี
ความซับซ้อนได้และยังสามารถสนับสนุนการท างานร่วมกับ XML ได้อีกด้วย จากที่กล่าวข้างต้นเราสามารถ
สรุปเกี่ยวกับข้อดี-เสียของแบบจ าลองต่างๆได้ดังรูปที่ 2.9 
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รูปที่ 2.9 ข้อดี-เสียของแบบจ ำลองข้อมูลต่ำงๆ 



33 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 

 

2.5 ระดับควำมชัดเจนของข้อมูล 
 ในการออกแบบฐานข้อมูลมักจะเป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจเริ่มจากการพิจาณา
ข้อมูลและการด าเนินการต่างๆที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรม (ข้อมูลและการด าเนินการที่มีความชัดเจนค่อนข้าง
น้อย) จากนั้นจะท าการเพ่ิมรายละเอียดไปเรื่อยๆจนกว่าฐานข้อมูลจะมีความสมบูรณ์ ที่ซึ่งสามารถตอบสนอง
ต่อการด าเนินธุรกิจได้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลที่มีความชัดเจนแตกต่างกันในแต่ละรอบของการ
พิจารณาข้อมูลจะท าให้เราสามารถแบ่งระดับความชัดเจนของข้อมูล (level of data abstraction) ได้เป็น 3 
ระดับ คือ external, conceptual และ internal ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.10 จะแสดงถึงการ
ประยุกต์ใช้หรือการขึ้นตอนการประมวลผลตามระดับความชัดเจนข้างต้น นอกจากนั้นยังมีการเพ่ิมเติมส่วนที่
เป็นการออกแบบทางกายภาพ (physical) ที่ซึ่งจะเน้นที่การด าเนินการต่างๆ 

 

รูปที่ 2.10 ระดับควำมชัดเจนของข้อมูล 

 external—จะเป็นข้อมูลที่เกิดจากมุมมองของผู้ใช้ที่มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลและท าการสร้าง
ข้อมูลสารสนเทศ โดยทั่วไปแล้วบริษัทหรือองค์กรหนึ่งๆจะมีการแบ่งการด าเนินธุรกิจออกเป็น
ส่วนย่อยๆ เช่น การขาย การเงิน และการตลาด เป็นต้น จากการแบ่งส่วนย่อยดังกล่าวจะท าให้ผู้ใช้
มักจะท างานหรือใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินธุรกิจในส่วนหนึ่งๆและจะมีมุมมองกับข้อมูลใน
ส่วนที่ตัวเองได้รับมอบหมาย จากมุมมองของผู้ใช้ เราสามารถท าการสร้างแบบจ าลองข้อมูลด้วยการ
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ประยุกต์ใช้แผนผังความสัมพันธ์เอ็นทิตี้ที่ซึ่งมักจะเรียกว่า external schema ที่ซึ่งจะเป็นแผนผังใน
มุมมองของผู้ใช้ 

ในการที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับ external schema มากขึ้น ลองพิจารณาตัวอย่างข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและการจัดการจัดเรียนในสถานศึกษาที่ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 การ
ด าเนินการย่อย ดังแสดงในรูปที่ 2.11 จะประกอบไปด้วย 2 external schema (1 schema ส าหรับ 
1 การด าเนินการย่อย) ที่จะประกอบไปด้วยเอ็นทิตี้ ความสัมพันธ์ กระบวนการ และเงื่อนไขต่างๆของ
การด าเนินการ 

 

รูปที่ 2.11 ตัวอย่ำง external schema 

การประยุกต์ใช้มุมมองแบบ external ในการแสดงถึงส่วนย่อยๆของฐานข้อมูลจะมีประโยชน์
หลายประการดังนี้ 

o ช่วยให้สามารถระบุหรือจ ากัดขอบเขตของข้อมูลที่สนับสนุนการด าเนินการหนึ่งๆของการ
ด าเนินธุรกิจได้โดยง่าย 

o ช่วยให้ผู้ที่ออกแบบแบบจ าลองข้อมูลสามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบจ าลองที่สร้างขึ้น
ได้ง่ายขึ้น เมื่อท าการประยุกต์ใช้ external จะท าให้เราสามารถตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจได้ว่า
แบบจ าลองที่ออกแบบสามารถสนับสนุนการท างานทั้งหมดตามที่ต้องการ และมีความ
สอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆในการด าเนินธุรกิจ 

o ช่วยให้เราสามารถเพ่ิมเงื่อนไขหรือมาตราการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการจัดการกับข้อมูล
ได ้

o ช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น 
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 conceptual—จะเป็นมุมมองหรือแบบจ าลองที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากท าการสร้างมุมมองแบบ 
external จากนั้น มุมมองแบบ conceptual จะท าการรวบรวมการด าเนินการต่างๆ หรือ external 
schema ย่อยๆ (คือการรวมเอ็นทิตี้ ความสัมพันธ์ เงื่อนไข และกระบวนการต่างๆ) ให้เป็นหนึ่งเดียว 
ที่ซึ่งจะท าให้เรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดของทุกการด าเนินการในองค์กร แบบจ าลองแบบ 
conceptual จะท าการประยุกต์ใช้แผนผังความสัมพันธ์เอ็นทิตี้ (entity-relationship diagram) ใน
การแสดงถึงข้อมูลและความสัมพันธ์ต่างๆที่ซึ่งจะถูกเรียกว่า conceptual schema  (ตัวอย่าง 
conceptual schema จะแสดงในรูปที่ 2.12 ที่ซึ่งจะเป็นการรวมกันของ external schema ย่อย 2 
schema ในรูปที่ 2.10) 

 

รูปที่ 2.12 ตัวอย่ำง conceptual schema 

การประยุกต์ใช้ conceptual model จะมีประโยชน์หลายประการด้วยกัน เช่น 1) สามารถ
จัดเตรียมมุมมองข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 2) ไม่ขึ้นกับทั้งซอร์ฟแวร์ (ไม่ขึ้นกับระบบจัดการ
ฐานข้อมูลใดๆ จะสามารถเรียกใช้ระบบใดก็ได้) และฮาร์ดแวร์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้วยเหตุ
นี้จะท าให้การเปลี่ยนระบบจัดการฐานข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์บางส่วนจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การออกแบบฐานข้อมูลภายใต้ conceptual model 

 internal—หลังจากท าการสร้าง conceptual model เราจะต้องท าการเลือกระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่จะใช้ส าหรับจัดเก็บและจัดการต่างๆกับข้อมูล และหลังจากการเลือกระบบจัดการ
ฐานข้อมูลแล้ว จะเป็นการท างานของ internal model ที่ซึ่งจะเป็นการแปลงแนวความคิดจาก 
conceptual model ที่สร้างขึ้นไปเป็นโครงสร้างที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการ
ฐานข้อมูล หรือ เราอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า internal model จะต้องการให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูล
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ท าการเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆทั้งเอ็นทิตี้  ความสัมพันธ์ เงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆใน 
conceptual model ไปยังระบบจัดการฐานข้อมูลที่ท าการเลือกไว้แล้ว ภายใต้แนวคิดของ internal 
model จะท าการประยุกต์ใช้ internal schema เพ่ือแสดงรายละเอียดทั้งหมดของโครงสร้างข้อมูล 
รูปที่ 2.13 จะแสดงตัวอย่างของ internal schema ที่ถูกแปลงจาก conceptual model ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ SQL ที่ซึ่งมาภาษามาตราฐานส าหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

Internal model จะมีการขึ้นกับซอร์ฟแวร์ เนื่องจากเราต้องท าการเลือกซอร์ฟแวร์ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเป็นอันดับแรก ดังนั้นเมื่อเราท าการปรับเปลี่ยนซอร์ฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล 
เราจะต้องท าการปรับเปลี่ยน internal model ให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการ
ของซอร์ฟแวร์ที่เราปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน (แต่การปรับเปลี่ยน internal model จะไม่ส่งผลต่อ 
conceptual model) แต่ในทางกลับกัน internal model ยังคงคุณสมบัติการไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ที่
ซึ่งการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดๆจะไม่ส่งผลต่อ internal model เลย 

 

รูปที่ 2.13 กำรปรับเปลี่ยนจำก conceptual model ไปเป็น internal model 

 physical—จะเป็นแบบจ าลองที่ท างานในระดับต่ าสุดที่ซึ่งจะเป็นแบบจ าลองที่อธิบายถึงวิธีการใน
การจัดเก็บข้อมูลลองในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (เช่น ดิสก์ หรือ เทป) ในการออกแบบ physical 
model จะต้องการทราบถึงรายละเอียดหรือข้อจ ากัดของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และวิธีในการเข้าถึง



37 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 

ข้อมูลที่ผู้ออกแบบฐานข้อมูลต้องการ ที่ซึ่งจะท าให้ physical model จะต้องขึ้นอยู่กับทั้งซอร์ฟแวร์
และฮาร์ดแวร์ โดยโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลจะต้องขึ้นกับซอร์ฟแวร์และจะต้องขึ้นกับชนิดของ
อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูล นอกจากความต้องการข้างต้นแล้ว ขั้นตอนการออกแบบ physical 
model ยังต้องการให้ผู้ออกแบบโมเดลที่ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการสร้าง
ระบบฐานข้อมูลอีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ตาม ในแอพพลิเคชันทั่วๆไป ผู้ออกแบบฐานข้อมูลมักจะให้ความส าคัญกับการ
ออกแบบจ าลองที่บ่งบอกถึงข้อมูลที่จะจัดเก็บในฐานข้องมูล (logical model—อาทิเช่น แบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ แบบจ าลองความสัมพันธ์เอ็นทิตี้ เป็นต้น) มากกว่าการพิจารณาถึงรายละเอียดของ 
physical model ที่ซึ่งจะสามารถช่วยให้เราสามารถปรับจูนเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได ้

 จากเนื้อหาที่กล่าวเกี่ยวกับการท างานของแบบจ าลองต่างๆทั้ง external, conceptual, internal 
และ physical models เราจะสามารถทราบถึงคุณลักษณะ รายละเอียดและขั้นตอนการท างานต่างๆ ดังนั้น
เราสามารถสรุปคุณลักษณะเกี่ยวกับระดับของความชัดเจนของข้อมูลในแบบจ าลองได้ดังรูปที่ 2.14 

 

รูปที่ 2.14 ระดับของควำมชัดเจนของข้อมูล 

ค ำถำมท้ำยบท 
1. จงอธิบายถึงความส าคัญของแบบจ าลองข้อมูล 
2. กฎเกณฑ์ทางธุรกิจคืออะไร และ อะไรคือวัตุประสงค์หลักของการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ 
3. เราจะสามารถท าการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทางธุรกิจไปเป็นส่วนประกอบของแบบจ าลองข้อมูลได้

อย่างไร 
4. จงอธิบายคุณลักษณะพ้ืนฐานของแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์และความส าคัญของคุณลักษณะเหล่านี้

ต่อผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลและผู้ออกแบบฐานข้อมูล 
5. จงอธิบายวิธีการที่แบบจ าลองข้อมูลความสัมพันธ์เอ็นทิตี้จะสามารถช่วยในการออกแบบโครงสร้าง

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได ้
6. จงสร้างแผนผังความสัมพันธ์เอ็นทิตี้จากกฎเกณฑ์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้ “ลูกค้าคนหนึ่งๆสามารถท าการ

ช าระเงินได้หลายครั้ง แต่ส าหรับการช าระเงินครั้งหนึ่งๆ จะสามารถท าได้โดยลูกค้าคนหนึ่งๆเท่านั้น” 
7. เมื่อท าการพิจารณาเกี่ยวกับการขึ้นกับโครงสร้างและการขึ้นกับข้อมูล—จงเปรียบเทียบระบบ

แฟ้มข้อมูลกบัแบบจ าลองข้อมูลทั้ง 5 ที่อธิบายในบทนี้ภายใต้ 2 แง่มุมข้างต้น 
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8. จงยกตัวอย่างของรูปแบบความสัมพันธ์ทั้ง 3 ชนิด 
9. ตารางคืออะไร และมีบทบาทส าคัญอย่างไรในแบบจ าลองเชิงสัมพันธ์ 
10. แผนผังความสัมพันธ์เอ็นทิตี้คืออะไร จงยกตัวอย่างประกอบ 

 


