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บทที่ 10 การออกแบบฐานข้อมูล 
วัตถุประสงคข์องบทเรียน 

 ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบฐานข้อมูลที่ประสบความส าเร็จ 

 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซึ่งมีฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบ (Software Development Life Cycle, SDLC) 

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการออกแบบฐานข้อมูล (Database Life Cycle, DBLC) 

 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการประเมินและปรับปรุง SDLC และ DBLC 

 ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการออกแบบฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น top-down, bottom-up, 
centralized และ decentralized 

เนื้อหาของบทเรียน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการออกแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบกรอบความคิด การเลือกซอฟต์แวร์ DBMS การออกแบบเชิงตรรกะ การออกแบบเชิง
กายภาพ กลยุทธ์ในการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบในลักษณะ centralized และ decentralized  

กิจกรรมการเรียน-การสอน 
 อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 ศึกษาจากเอกสารค าสอน 

 ฝึกปฏิบัติการตามท่ีมอบหมาย 

 ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน-การสอน 
 เอกสารค าสอน 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 เครื่องฉายภาพสไลด์ 

การวัดและประเมินผล 
 การตอบค าถามระหว่างการเรียน-การสอน 

 การท าแบบทดสอบย่อยท้ายบท 

 การตรวจงานตามที่มอบหมาย 
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ณ ปัจจุบันบริษัท องค์กร และ/หรือห้างร้านต่างๆได้มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information system) ส าหรับการด าเนินการทางธุรกิจต่างๆซ่ึงโดยส่วนใหญ่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจหรือใส่ใจกับ
การออกแบบฐานข้อมูล เนื่องจากถ้าเราสามารถออกแบบฐานข้อมูล ได้ดีจะส่งผลให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถจัดการกับข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ในบทนี้เราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า “Database Life Cycle, DBLC” และ ขั้นตอนการออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกว่า “Systems Development Life Cycle, SDLC” ที่จะเป็นกระบวนการท าซ้ า
ของกระบวนการสร้าง  ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา และการปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ
ท างานมีประสิทธิภาพ 

10.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โดยปกติของการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลมักถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซึ่งจะ
ให้บริการในด้านการจัดเก็บและการค้นคืนข้อมูล แต่ส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีวัตถุประสงค์ที่จะ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และจะมีฟังก์ชันต่างๆ
ส าหรับจัดการ/จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกอบไปด้วยบุคคลในหน้าที่
ต่างๆ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล แอพพลิเคชัน/โปรแกรม และกระบวนการต่างๆ 

ในการที่จะท าการตัดสินใจที่จะสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เราควรที่จะต้องท าการส ารวจความ
ต้องการและความจ าเป็นในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียกกระบวนการนี้ว่า “system 
analysis”) เมื่อเราเห็นว่าบริษัทหรือองค์กรต้องการที่จะใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เราจึงเริ่ม
กระบวนการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียกกระบวนการนี้ว่า “system development”)  

ภายใต้กรอบการท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็น
สารสนเทศที่พร้อมส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ โดยสารสนเทศที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของรายงาน ตาราง 
รูปภาพ ชาร์ตและกราฟต่างๆ ดังแสดงในรูป 10.1 ที่จะแสดงถึงแอพพลิเคชันที่จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน
หลักๆคือ ข้อมูล และโค้ดหรือค าสั่งของโปรแกรมที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศเพ่ือ
น าไปใช้ในกระบวนการและการด าเนินการต่างๆ จากความส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเราควรจะท า
การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพที่ซึ่งจะขึ้นกับ 3 ปัจจัยดังนี้ 

 การออกแบบและการด าเนินการสร้างฐานข้อมูล 

 การออกแบบและการด าเนินการสร้างแอพพลิเคชัน 

 กระบวนการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากปัจจัยทั้ง 3 ข้างต้น เนื้อหาในวิชานี้จะมุ่งเน้นที่การออกแบบและการด าเนินการสร้างฐานข้อมูลที่
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดใน 3 ปัจจัย แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่สนใจหรือใส่ใจกับ 2 ปัจจัยที่เหลืออาจท าให้
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีฟังก์ชันการท างานที่ไม่ดีและอาจไม่สอดคล้องกับการด าเนินการทางธุรกิจก็
เป็นได้ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีจะเป็นงานที่ยากที่ซึ่งจะประกอบไปด้วยกระบวนการส ารวจความต้องการ
และความจ าเป็นในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ซึ่งจะต้องการการวางแผนที่ดีที่จะท าให้แน่ใจว่าทุกกิจกรรม/การด าเนินการจะสอดคล้องกับการด าเนินการทาง
ธุรกิจและท าให้แน่ใจได้ว่าการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะส าเร็จตรงเวลา 

 

รูปที่ 10.1 การสร้างข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

10.2 กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Development Life Cycle, SDLC) จะ
เป็นกระบวนการในการสร้างและติดตามการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะท าให้ผู้พัฒนาระบบได้
เห็นภาพรวมของการออกแบบฐานข้อมูลและการสร้างแอพพลิเคชันที่ ซึ่งจะท าให้เราสามารถประเมินการ
ท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

ดังแสดงในรูป 10.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะแบ่งออกเป็น 5 กระบวนการ
ย่อย: ขั้นตอนการวางแผน (planning), ขั้นตอนการวิเคราะห์ (analysis), ขั้นตอนการออกแบบและพิจารณา
รายละเอียด (detailed systems design), ขั้นตอนการสร้างระบบ (implementation), และขั้นตอนการ
ดูแลรักษาระบบ (maintainance) ตามล าดับ ขั้นตอน SDLC จะเป็นการท างานแบบท าซ้ า ตัวอย่างเช่น ใน
การท างานรอบแรกเราอาจท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของบริษัท/องค์กรจากนั้นท าการลงรายละเอียด
การออกแบบเบื้องต้นจากนั้นท าการประเมินว่ามีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์อีกหรือไม่แล้วท าการพิจารณาใหม่
หลายๆรอบจนกระทั่งได้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการด าเนินงานครบถ้วนที่สามารถตอบสนองต่อการ
ด าเนินธุรกิจต่างๆได้ 
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รูปที่ 10.2 กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10.2.1 ขั้นตอนการวางแผน 
 ขั้นตอนการวางแผนจะท าให้ผู้พัฒนาระบบเห็นภาพรวมของวัตถุประสงค์และการด าเนินงานของ
องค์กรที่จะท าให้เราทราบถึงความต้องการที่จะได้รับสารสนเทศ  จากนั้นเราจะต้องท าการประเมินความ
ต้องการดังกล่าวที่จะช่วยให้เราสามารถตอบค าถามที่ส าคัญเหล่านี้ได้ 

 เราควรที่จะใช้ระบบที่มีอยู่ต่อไปหรือไม่?—ถ้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมสามารถสร้าง
สารสนเทศที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจอยู่แล้วจะท าให้ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือ
การหาระบบใหม่มาแทนท่ีการท างานของระบบเดิมเลย 

 เราควรที่จะท าการปรับเปลี่ยนระบบที่มีอยู่หรือไม่?—จากการประเมินจะชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของ
ระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันที่จ าเป็นจะต้องแก้ไข ดังนั้นเราควรที่จะท าการปรับเปลี่ยนตามความ
จ าเป็นเหล่านั้น 
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 เราควรที่จะหาระบบใหม่มาแทนที่ระบบที่มีอยู่หรือไม่?—จากการประเมินจะชี้ให้เห็นว่าระบบที่ใช้
งานอยู่ปัจจุบันมีข้อบกพร่องและข้อบกพร่องเหล่านั้นสามารถแก้ได้ยาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการที่
จะท าการสร้างระบบการด าเนินเงินใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม เราควรที่จะสามารถแยกแยะระหว่างความ
ต้องการและความจ าเป็นในการสร้างระบบใหม่ด้วยเช่นกัน 

ในการที่จะตอบค าถามข้างต้น ผู้ที่มีส่วนร่วมกับกระบวนการ SDLC จะต้องท าการศึกษาและประเมินทางเลือก
อ่ืนๆว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการท างานเดิมได้หรือไม่ ถ้าผลประเมินบ่งบอกว่าบริษัท/องค์กร
มีความต้องการและมีความจ าเป็นในการพัฒนาระบบการด าเนินงานใหม่จะก่อให้เกิดค าถามที่ตามมาคือมี
ความเป็นไปได้หรือไม่ในการที่จะพัฒนาระบบใหม่  เพ่ือที่จะตอบค าถามดังกล่าวเราควรที่จะต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยต่างๆดังนี้ 

 ปัจจัยทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์—เราต้องพิจารณึงฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็นต้องใช้หลังจากการสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น desktop computer, multiprocessor computer, 
mainframe หรือ supercomputer เป็นต้น แต่ในส่วนของซอฟต์แวร์เราจะต้องค าถึงการประยุกต์ใช้ 
single หรือ multiuser operating systems, ชินดของฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ใช้, 
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมส าหรับพัฒนนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ 

 ปัจจัยทางด้านค่าใช้จ่าย—ในการที่จะลงทุนแต่ละครั้งของบริษัทไม่ว่าจะเป็นลงทุนในด้านเครื่องจักร 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ เราควรที่จะต้องท าการศึกษาว่าจ านวนเงินที่ลงนั้นนั้นมีปริมาณมากน้อย
เพียงใดและจ านวนเงินที่ลงทุนมีความคุ้มค่าต่อสิ่งที่ได้รับมากน้อยเพียงใด 

 ปัจจัยทางด้านการด าเนินงาน—ในการที่จะใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างขึ้น บริษัท/
องค์กรต้องใช้พนักงาน เทคนิค และปริมาณเงินมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นเรายังต้องท าการเป ด
เมินเกี่ยวกับการจัดการต่างๆของระบบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาระบบให้คงอยู่ 

10.2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
 ปัญหาที่พบในกระบวนการวางแผนจะถูกพิจารณาโดยละเอียดในขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ซึ่งจะต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 อะไรคือสิ่งที่ผู้ใช้งานระบบต้องการเพ่ิมเติมจากระบบปัจจุบัน? 

 ความต้องการเหล่านั้นเหมาะสมและมีความส าคัญต่อความต้องการสารสนเทศในการด าเนินงาน
หรือไม?่ 

จากค าถามข้างต้น ขั้นตอนการวิเคราะห์จะต้องตรวจสองความต้องการของผู้ใช้งานระบบโดยละเอียด การ
ตรวจสอบจะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานระบบและผู้ออกแบบระบบที่จะท าการระบุถึงขั้นตอนหรือ
กระบวนการต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหา จากการท างานร่วมกันดังกล่าวจะท าให้สามารถระบุถึงสิ่งที่ต้องการและ
ระบุถึงความจ าเป็นในการพัฒนาระบบใหม่ได้ 
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 นอกเหนือจากการศึกษาและตรวจสอบเกี่ยวกับความต้องการเพ่ิมเติมของผู้ใช้งานระบบแล้ว ขั้นตอน
การวิเคราะห์จะต้องท าการออกแบบระบบเชิงตรรกะ (logical system design) ที่จะเป็นการออกแบบ
แบบจ าลองกรอบความคิด (conceptual data model) อินพุต ขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ และผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการต่างๆ โดยในขณะท าการออกแบบระบบเชิงตรรกะ ผู้ออกแบบควรอ าจ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆเช่น data flow diagram (DFD), hierarchical input process output (HIPO) 
digarm, แลพ entity relationshilp (ER) diagram เพ่ือแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

10.2.3 ขั้นตอนการออกแบบและพิจารณารายละเอียด 
 ขั้นตอนการออกแบบและพิจารณารายละเอียดจะเป้นขั้นตอนที่จะท าให้เราสามารถออกแบบเกี่ยวกับ
กระบวนการท างานต่างๆของระบบได้แล้วเสร็จ การออกแบบจะเป็นการก าหนดถึงหน้าจอ เมนู รายงาน และ
ส่วนต่างๆที่จะท าให้ผู้ใช้งานระบบสามารถได้รับสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้
จะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ด้วยเช่นกัน 

10.2.4 ขั้นตอนการสร้างระบบ 
 ในระหว่างขั้นตอนการสร้างระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ DBMS และแอพพลิเคชั่นต่างๆจะถูกติดตั้ง 
นอกจากนั้นยังรวมถึงการสร้างฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ DBMS และอย่างที่เราทราบดีว่ากระบวนการสร้าง
ระบบจะเป็นการบวนการเขียนโปรแกรม ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆจนกระทั่งระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ความสมบูรณ์ หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น เราจะต้องท าการโหลดข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ซึ่งจะสามารถ
ด าเนินการผ่าน 1) โปรแกรมที่ผู้ใช้งานระบบใช้งานอยู่, 2) อินเทอร์เฟซของระบบจัดการฐานข้อมูล และ/หรือ 
3) โปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส าหรับโหลดข้อมูลโดยเฉพาะ จากนั้นระบบจะถูกตรวจสอบจะกระทั่งพร้อม
ใช้งาน 

 โดยปกติของขั้นตอนการสร้างและทดสอบระบบจะใช้เวลาถึง 50 – 60 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราท าการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในบางส่วนจะท าให้เรา
สามารถลดเวลาในการสร้างและการทดสอบระบบลงได้ โดยหลังจากท าการทดสอบระบบจนมีความสมบูรณ์
แล้ว ทีมผู้สร้างระบบจะต้องจัดท าเอกสารรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับระบบ คู่มือการใช้งาน รวมถึงการอบรม
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบใหม่ที่สร้างขึ้น โดยหลังจากระบบเริ่มมีการใช้งานแล้วเราจะต้องพิจารณาถึง
การประเมินการท างานของระบบและการปรับจูนสิ่งต่างๆที่จะท าให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10.2.5 ขั้นตอนการดูแลรักษาระบบ 
 หลังจากที่ระบบถูกใช้งาน ผู้ใช้มักจะร้องข้อสิ่งต่างๆเพ่ิมเติมที่ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาระบบที่ซ่ึงสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 ชนิดหลักดังนี้ 
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 การแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ 

 การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานตามความเปลี่ยนแปลงของการด าเนินธุรกิจ 

 การพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของระบบ 

10.3 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล 
 ภายใต้การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบฐานข้อมูลจะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เรา
จะต้องให้ความส าคัญ ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนหลักดังแสดงในรูป 10.3 
ทีจ่ะประกอบด้วยการศึกษาฐานข้อมูลขององค์กรเบื้องต้น (database initial study), การออกแบบฐานข้อมูล 
(database design), การสร้างฐานข้อมูลและการโหลดข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล (implementation and 
loading), การทดสอบและประเมินการท างานของฐานข้อมูล (testing and evaluation), การประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูล (operation), และการดูแลรักษาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (maintenance and evolution) 
ตามล าดับ 

 

รูปที่ 10.3 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล 
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10.3.1 การศึกษาฐานข้อมูลขององค์กรเบื้องต้น 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูลขององค์กรหนึ่งๆเพ่ือท าการปรับปรุงหรือสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นใหม่ ผู้ออกแบบฐานข้อมูล/ผู้ออกแบบระบบจะต้องเข้าใจถึงสาเหตุและเหตุผลที่ระบบที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเกิดความล้มเหลวที่ซึ่งจะสามารถท าความเข้าใจได้การพูดคุย สัมภาษณ์ และ/หรือสอบถามจาก
ผู้ใช้งานระบบ การศึกษาดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ส่วนดังนี้ (ดังแสดงในรูป 10.4) 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท (analysis of the company situation) 

 การระบุถึงปัญหาและเง่ือนไขต่างๆ (define problems and constraints) 

 การระบุถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขต (Define objectives, scopes and boundaries) 

 

รูปที่ 10.4 สรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการศึกษาฐานข้อมูลขององค์กรเบื้องต้น 

จากการศึกษาท้ัง 3 ส่วนข้างต้นจะท าให้เราทราบถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดย
แต่ละส่วนจะมีรายละเอียดดังนี้ 



238 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 

การวิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท 
 สถานการณ์ของบริษัทจะบ่งบอกถึงการด าเนินการของบริษัท โครงสร้างขององค์กร และเป้าหมาย
ต่างๆขององค์กร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องพิจารณาถึงการด าเนินการพ้ืนฐานและ
เป้าหมายที่ต้องด าเนินการ และยังรวมถึงการพิจารณาถึงโครงสร้างหลักขององค์กรที่ซึ่งจะท าให้เราทราบถึง
ล าดับขั้นของพนักงาน และความเกี่ยวเนื่องกันของพนักงานจากสายงานต่างๆ ซึ่งการทราบถึงโครงสร้างของ
องค์กรจะมีประโยชน์ในการที่จะระบุถึงความต้องการต่างๆของต าแหน่งงานต่างๆ ความต้องการรายงานและ
คิวรีต่างๆที่เกิดจากหน้าที่ในการด าเนินการต่างๆและอ่ืนๆ 

การระบุถึงปัญหาและเง่ือนไข 
 ถ้าบริษัทที่ต้องการออกแบบฐานข้อมูลนั้นเป ดท าการมาเป็นเวลานานจะท าให้เราทราบถึงฟังก์ชันการ
ท างานต่างๆของระบบดั้งเดิม ทราบถึงอินพุตที่ถูกป้อนเข้าไปในระบบ ทราบถึงเอกสารหรือรายงานที่ระบบท า
การสร้าง และยังทราบถึงวิธีการใช้เอาท์พุตและบุคคลที่ใช้เอาท์พุตอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในการระบุถึง
ปัญหานั้นจะท าได้ค่อยข้างยากเนื่องจากผู้ใช้งานจะไม่สามารถบ่งได้ได้ถึงปัญหากว้างๆได้หรืออาจไม่สามารถ
ระบุถึงปัญหาที่แท้จริงในระหว่างการด าเนินการหนึ่งๆได้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะจต้องท า
การจัดเก็บค าอธิบายถึงปัญหาอย่างกว้างๆ หลังจากทราบถึงปัญหาและค าอธิบายถึงปัญหาในเบื้องต้นแล้ว
ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่ซึ่งจะได้ข้อมูลส าหรับระบุถึงปัญหา เมื่อทราบถึง
ปัญหาที่แน่ชัดแล้ว เราจะต้องท าการค้นหาค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นที่จะต้องสอดคล้องกับแนวทาง
หรือวิธีการในการด าเนินธุรกิจ 

การวัตถุประสงค์และระบุขอบเขต 
 หลังจากการระบุถึงปัญหาและเงื่อนไขต่างๆแล้ว ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องท าให้แน่ใจได้ว่า
วัตถุประสงค์ของการสร้างระบบฐานข้อมูล/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับความต้องการหรือ
ปัญหาของผู้ใช้งานหรือไม่ ในการที่จะมีความแน่ใจเกี่ยวกับค าถามข้างต้น ผู้ออกแบฐานข้อมูลควรที่จะต้อง
พิจาณาและหาค าตอบส าหรับค าถามดังต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์เบื้องต้นของระบบที่จะท าการสร้างขึ้นใหม่คืออะไร? 

 ระบบที่จะท าการสร้างขึ้นใหม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่หรือสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่จะ
มีการสร้างขึ้นในอนาคตได้หรือไม่? 

 ระบบที่จะท าการสร้างขึ้นใหม่มีความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลให้กับระบบอ่ืนๆหรือผู้ใช้งานต่างๆ
ได้หรือไม?่ 

จากค าถามทั้ง 3 ข้างต้นจะท าให้เราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และลักษณะ/คุณลักษณะของระบบที่จะ
สร้างข้ึนใหม่ที่ซึ่งจะช่วยท าให้เรามีความแน่ใจมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการสร้างระบบ 

ขอบเขตของระบบจะเป็นตัวก าหนดขอบเขตของการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับการด าเนินการต่างๆ 
ด้วยเหตุนี้เราจ าเป็นที่จะต้องทราบอย่างแน่ชัดว่าในการออกแบบครั้งหนึ่งๆจะเป็นการออกแบบส าหรับทั้ง
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องค์กรหรืออาจเป็นการออกแบบส าหรับแผนกหนึ่งๆหรือหลายๆแผนก หรืออาจเป็นการออกแบบส าหรับ
ฟังก์ชันการท างานหนึ่งๆภายใต้แผนกหนึ่งๆเท่านั้น การทราบถึงขอบเขตจะช่วยในการก าหนดถึงโครงสร้าง
ข้อมูลทีต่้องการใช้ ชนิดและจ านวนเอ็นทิตี้ท่ีต้องการใช้ และอ่ืนๆ 

 ในส่วนของขอบเขตอีกขอบเขตหนึ่งจะเก่ียงข้องกับขอบเขตทางด้านเวลาในการพัฒนาระบบ ขอบเขต
ทางด้านงบประมาณ และยังรวมถึงขอบเขตของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างระบบด้วยเช่นกัน 
ดังนั้นในการศึกษาเก่ียวกับฐานข้อมูลขององค์กรเราจ าเป็นที่จะต้องทราบถึงขอบเขตของระบบและเงื่อนไขต่าง
ทั้งในด้านเวลาและงบประมาณที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และ
ส่วนประกอบอื่นๆอย่างไร 

10.3.2 การออกแบบฐานข้อมูล 
 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนส าคัญที่ใช้ส าหรับออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการและวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายใต้การบวนการออกแบบฐานข้อมูล ผู้ออกแบบต้องให้ความใส่
ใจกัยลักษณะ/คุณลักษณะของข้อมูลที่จะท าการจัดเก็บฐานข้อมูล ในการพิจารณาข้อมูลต่างๆจะมีสองมุมมอง
ที่เก่ียวข้องคือ มุมมองทางธุรกิจที่มองข้อมูลเป็นแหล่งก าเนิดของสารสนเทศ และมุมมองของการออกแบบที่จะ
พิจารณาโครงสร้างของข้อมูล การเข้าถึง/จัดการกับข้อมูล และกระบวนการต่างๆในการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้
กลายเป็นสารสนเทศ รูป 10.5 จะแสดงความแตกต่างของมุมมองของ “What” และ “How” 

ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักคือ การออกแบบกรอบความคิด 
(Conceptual design) , การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical design) , การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical 
design) และรวมถึงการเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS selection) การออกแบบจะเริ่มจากการ
ออกแบบกรอบความคิดแล้วท าการปรับเปลี่ยนไปเป็นเชิงตรรกะและการออกแบบทางกายภาพ โดยในแต่ละ
ขั้นตอนจะเป็นการเพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของข้อมูลโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ความสัมพันธ์
ต่างๆ และยังรวมถึงการจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดต่างๆการออกแบบกรอบความคิดจะเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลทั้งหมดในมุมมองของผู้ใช้งาน (มุมมองทางธุรกิจ) แต่ในส่วนของการออกแบบเชิงตรรกะเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายใต้การประยุกต์ใช้ DBMS และท้ายสุดการออกแบบเชิงกายภาพจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ถูก
ด าเนินการโดยระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล (รายละเอียดของขั้นตอนการ
ออกแบบกรอบความคิด , การเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล , การออกแบบเชิงตรรกะ และการออกแบบเชิง
กายภาพจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ 10.4 , 10.5 , 10.6 และ 10.7) 
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รูปที่ 10.5 ตัวอย่างสองมุมมองของข้อมูล—มุมมองทางธุรกิจและมุมมองทางการออกแบบ 

 

รูปที่ 10.6 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล 
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10.3.3 การสร้างฐานข้อมูลและการโหลดข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล 
 หลังจากข้ันตอนการออกแบบฐานข้อมูลเราจะทราบถึงตารางข้อมูล (เอ้นทิตี้) แอทริบิว ความสัมพันธ์ 
ขอบเขต มุมมอง ดัชนี และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล จากนั้นเราจะท าการด าเนินการ
สร้างฐานข้อมูลตามที่ออกแบบไว้ โดยขั้นตอนการด าเนินการสร้างฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย
ดังนี้ 

การติตตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล 
 ในหลายครั้งของการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบฐานข้อมูล ทีมผู้สร้างอาจจ า เป็นต้องท า
การติดตั้งระบบจัดฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือเซิร์ฟเวอร์เดิมที่มีอยู่ แต่ ณ ปัจจุบันทีมผู้สร้างมักจะ
ประยุกต์ใช้เทคนิค “Virtualization” ที่จะท าการสร้างเวิร์ฟเวอร์เสมือน พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลเสมือน และ
เครือข่ายเสมือน เพ่ือที่จะท าให้การแสดงผลในเชิงตรรกะจะไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ต่างๆ หลังจากการสร้างเวิร์ฟฟ
เวอร์เสมือนจะท าให้เราสามารถติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลในเซิร์ฟเอวร์เสมือนได้ ( เราจะเรียกฐานข้อมูลที่
ถูกติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์เสมือนว่า “Database virtualization”) 

การสร้างฐานข้อมูล 
 หลังจากท าการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ (System administration 
, SYSADM) และผู้ดูแล (Database administration , DBA) ที่จะท าการสร้างฐานข้อมูล และตารางข้อมูล
ต่างๆ ในขั้นตอนแรก ผู้ดูแลระบบสามารถท าการสร้างฐานข้อมูล และจากนั้น DBA จะท าการก าหนดสิทธิ์ใน
การใช้งานฐานข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน ท าการสร้างตารางข้อมูลต่างๆภาพใต้ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น และท าการ
ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง/การจัดเก็บตารางข้อมูลหนึ่งๆด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง GRANT ดังนี้ 

GRANT action ON tablename TO username ; ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการก าหนดสิทธิ์ให้ Shannon 
Scott สามารถท าการเรียกดูข้อมูลในตาราง PROFESSOR ได้นั้น เราจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง GRANT ได้
เป็น GRANT SELECT ON PROFESSOR TO USER SCOTT; 

การโหลดข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล 
 หลังจากท าการสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูต่างๆแล้วนั้น เราจะสามารถท าการโหลด (จัดเก็บ) 
ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ โดยในการโหลดข้อมูล เราอาจท าการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากระบบดั้งเดิมไปยัง
ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เหมือนกัน แต่ก็อาจจะมีหลายๆกรณีที่เรา
ต้องท าการโหลดข้อมูลจากระบบต่างๆ หลายระบบที่ข้อมูลไม่ได้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อาทิ
เช่น ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลต่างๆ สเปรดชีท หรือแม้แต่ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในกระดาษ ด้วยเหตุ
นี้จึงจ าเป็นที่จะต้องท าการสร้างโปรแกรมเพ่ือท าการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆให้กลายเป็นข้อมูล
ที่อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งจะท าให้เราสามารถโหลดข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น
ได้ แต่อาจมีบางกรณีที่เราต้องท าการกรอกข้อมูลแบบ Manual ซึ่งจะต้องท าการตรวจสอบอย่างละเอียดเพ่ือ
หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการโหลดข้อมูล 
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10.3.4 การทดสอบและประเมินการท างานของฐานข้อมูล 
 ในขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล เราต้องท าการตรวจสอบเกี่ยวกับ integrity (entity integrity 
และ referential integrity), ความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ และความสามารถในการกู้คืนข้อมูลของ
ฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบ โดยขั้นตอนการตรวจสอบจะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

การตรวจสอบฐานข้อมูล 
 การตรวจสอบฐานข้อมูลจะท าให้เราสามารถแน่ใจได้ว่า 1) ตารางข้อมูลต่างๆมีการก าหนด primary 
key และ foreign key อย่างเหมาะสม, 2) ตารางข้อมูลต่างๆมีการก าหนดขอบเขตของแอทริบิว ขอบเขตของ
เงื่อนไข และ database trigger ได้อย่างเหมาะสม และ 3) มีการก าหนดมาตราการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง/ใช้งานข้อมูลในตารางข้อมูลต่างๆ ตามล าดับ 

 ในการที่จะทดสอบความปลอดภัยของฐานข้อมูล เราควรที่จะต้องทดสอบในแง่มุมเหล่านี้เป็นอย่าง
น้อย: 

 Physical security—จะเป็นการยินยอมให้ผู้ใช้ที่มีการยืนยันตัวตนสามารถเข้าใช้งานข้อมูล 

 Password security—จะบังคับให้ผู้ใช้งานท าการ log in เพ่ือใช้งานข้อมูลตามที่ถูกก าหนดสิทธิ์ 

 Access rights—จะเป็นการก าหนดสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลในตารางข้อมูลต่างๆเช่น CREATE, 
UPDATE, DELETE, INSERT, SELECT และอ่ืนๆ 

 Audit trails—จะเป็นการตรวจสอบการล่วงละเมิดสิทธิ์ในการด าเนินการกับข้อมูลที่ซึ่งจะด าเนินการ
โดย DBMS 

การประเมินการท างานของฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 การประเมินประสิทธิภาพการท างานของฐานข้อมูลจะท าได้ค่อนข้างยากเนื่องจากการไม่มีมาตราฐาน
ในการประเมิน แต่อย่างไรก็ตามการประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูลก็เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ซึ่งจะท าให้
เราทราบได้ว่าฐานข้อมูลมีการท างานอย่างไร ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันอาจต้องการประสิทธิภาพของการ
ท างานในแง่มุมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บางระบบอาจต้องการให้ฐานข้อมูลสามารถเพ่ิม อัพเดท และลบ
ข้อมูลปริมาณมากๆได้อย่างรวดเร็ว หรือ บางระบบอาจต้องการให้ระบบที่สร้างขึ้นสามารถท าการค้นคืนข้อมูล
ที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว และอ่ืนๆ 

 จากความต้องการข้างต้นเราจ าเป็นที่จะท าการประเมินการท างานของฐานข้อมูลและโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลที่ซึ่งจะต้องท าการทดสอบประเมินส่วนประกอบย่อยต่างๆของระบบเพ่ือท าให้แน่ใจว่า
ส่วนต่างๆของระบบสามารถท างานได้อย่างเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้  
นอกจากนั้นเรายังต้องท าการตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการส ารองและกู้คืนข้อมูลที่จะสามารถด าเนินการได้
หลายระดับดังนี้ 

 Full backup—จะเป็นการส ารองข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล 
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 Differential backup—จะท าการคัดลอกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดจากการส ารองข้อมูลครั้ง
ก่อนหน้า 

 Transaction log backup—จะเป็นการส ารองข้อมูลที่มีการด าเนินการที่มีการจดบันทึกใน log file 
เท่านั้น 

จากการส ารองข้อมูลทั้ง 3 ระดับข้างต้นจะช่วยให้เราสามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟ้ไหม้ ขโมย น้ า
ท่วมและอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆได้ การส ารองข้อมูลจะช่วยให้องค์กรมั่นใจเกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูลเมื่อ
ประสบปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

10.3.5 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล 
 หลังจากท าการประเมินและตรวจสอบการท างานของฐานข้อมูลอย่างแน่ชัดแล้วจะเป็นการ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพ่ือการด าเนินการต่างๆของบริษัท/องค์กร โดยจะเริ่มจากการก าหนดให้ผู้ใช้งาน (บาง
ต าแหน่ง/หน้าที่) ให้เริ่มใช้งานฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานเริ่มใช้งานจะท าให้เราอาจค้นพบปัญหาที่เราไม่เคยพบมา
ก่อนในขั้นตอนการทดสอบและตรวจสอบการท างานของฐานข้อมูล และเม่ือเราคนพบปัญหาแล้วเราจะต้องท า
การระบุถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในหลายๆแง่มุมที่ซึ่งจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ 

10.3.6 การดูแลรักษาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 หลังจากท าการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลฐานข้อมูลควรที่จะต้องด าเนินการกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
ท าให้ฐานข้อมูลสามารถท างานได้อย่างราบรื่นดังนี้ 

 การส ารองข้อมูล 

 การกู้คืนข้อมูล 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของฐานข้อมูล 

 การเพ่ิมเอ็นทิตี้ แอทริบิว และอ่ืนๆ 

 การก าหนดสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลให้กับผู้ใช้ 

 การจัดเก็บสถิติเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูลเพื่อพิจาณาถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบและ
เพ่ือติดตามเฝ้าสังเกตุการท างานของระบบ 

 การตรวจสอบมาตราการความปลอดภัยจากสถิติท่ีได้รับ 

นอกเหนือจากกิจกรรมทั้งหมดข้างต้น อาจมีความต้องการจากผู้ใช้งานที่จะต้องการข้อมูลสารสนเทศ
ที่เพ่ิมข้ึนจากเดิม หรือผู้ใช้อาจร้องขอรายงานต่างๆเพิ่มเติมที่ซ่ึงเราจะต้องท าการก าหนดคิวรีใหม่ๆเพ่ิมเติมด้วย
เช่นกัน ถ้าการออกแบบฐานข้อมูลมีความยืดหยุ่นจะท าให้เราสามารถด า เนินการปรับเปลี่ยนระบบเพ่ือที่จะ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้โดยง่าย 
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จากข้ันตอน DBLC ทั้งหมด เราจะสังเกตุได้ว่าขั้นตอนต่างๆใน DBLC จะมีความคล้ายคลึงกับขั้นตอน
ต่างๆใน SDLC ที่ซึ่งจะสามารถแสดงการการท างานร่วมกันระหว่าง DBLC และ SDLC ได้ดังรูปที่ 10.7 

 

รูปที่ 10.7 การท างานร่วมกันระหว่าขั้นตอน DBLC และ SDLC 

10.4 การออกแบบกรอบความคิด 
 การออกแบบกรอบความคิดจะเป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบฐานข้อมูล (การออกแบบฐานข้อมูล
เป็นขั้นตอนที่สองของ DBLC) ที่มีเป้าหมายที่จะออกแบบฐานข้อมูลที่มีความอิสระจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล
และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูล โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบกรอบความคิดจะเป็นแบบจ าลอง
กรอบความคิด (conceptual data model) ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงเอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์และ
เงื่อนไขต่างๆ การสร้างแบบจ าลองกรอบความคิดมักถูกใช้ในการก าหนดโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลที่ซึ่งจะ
ท าให้มีความเข้าใจในธุรกิจและฟังก์ชันการด าเนินการต่างๆของการด าเนินธุรกิจ ในระหว่างการด าเนินการ
สร้างแบบจ าลองกรอบความคิดเราจะท าการระบุถึงข้อมูลทั้งหมดที่จะถูกใช้ในการด าเนินการต่างๆของการ
ด าเนินธุรกิจ แต่เราไม่ต้องระบุถึงชนิดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะใช้ส าหรับจัดเก็บและจัดการกับข้อมูล 
(หมายเหตุ—ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การออกแบบแบบจ าลองกรอบความคิดจะไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
ซึ่งจะท าให้ระบบที่จะท าการสร้างขึ้นสามารถท างานได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใดๆที่จะถูกเลือกใช้ใน
ภายหลัง) 
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การออกแบบกรอบความคิดจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน: การวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้งาน , 
แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้และกระบวนการนอร์มัลไลเซชัน , การทวนสอบแบบจ าลองข้อมูล และ 
การออกแบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ที่ซึ่งจะสามารถอธิบายในรายละเอียดดังนี้ 

10.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้งาน 
 ขั้นตอนแรกของการออกแบบกรอบความคิดคือการะบุถึงลักษณะของข้อมูล โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูก
ปรับเปลี่ยนไปเป็นสารสนเทศเพ่ือใช้ในการด าเนินการต่างๆทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้ออกแบบควรที่จะมุ่งเน้นที่ 

 Information needs—ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลสารสนเทศใดเป็นที่ต้องการของผู้ใช้และ
เอาท์พุตของระบบคืออะไร 

 Information users—ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล
สารสนเทศจะถูกใช้อย่างไร มุมมองข้อมูลของผู้ใช้มีอะไรบ้าง 

 Information sources—ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลสารสนเทศจะสามารถค้นหาได้จากที่ใด 
เราจะสามารถสกัดข้อมูลสารสนเทศได้อย่างไร 

 Information constitution—ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลส่วนใดที่จะถูกประยุกต์ใช้เพ่ือ
สร้างเป็นข้อมูลสารสนเทศ แอทริบิวของข้อมูลมีอะไรบ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลมีอะไรบ้าง  
ปริมาณข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บเป็นเช่นไร และข้อมูลจะถูกเข้าถึง/ประยุกต์ใช้บ่อยแค่ไหน 

ค าถามข้างต้นจะเป็นค าถามที่ส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องค้นหาค าตอบ โดยเราสามารถหาค าตอบได้โดยการ
ด าเนินการดังนี้ 

 การพัฒนาและรวบรวมมุมมองข้อมูลของผู้ใช้—จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ถึงข้อมูลต่างๆที่จะถูก
จัดเก็บในฐานข้อมูล 

 การสังเกตุการท างานของระบบปัจจุบัน: เอาท์พุตที่มีอยู่และเอาท์พุตที่ต้องการ--จะท าให้เราทราบถึง
รายงานต่างๆที่ผู้ใช้ต้องการและยังสามารถทราบถึงข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างรายงานเหล่านั้น 

 การพูดคุยกับทีมผู้พัฒนาระบบ—อย่างที่เราทราบดีว่าการออกแบบฐานข้อมูลจะเป็นส่วนหนึ่งของ 
SDLC ที่ซึ่งผู้ออกแบบระบบก็จะท าหน้าที่ออกแบบกรอบความคิดด้วยเช่นกัน 

ในการที่จะพัฒนาแบบจ าลองข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ผู้ออกแบบควรที่จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด
ของข้อมูลและการใช้ข้อมูลของบริษัทอย่างถ่องแท้ โดยจากเนื้อหาในบทที่ 2 เราจะทราบได้ว่าถ้าเราสามารถ
ระบุได้ถึงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจจะท าให้เราสามารถระบุได้ถึงเอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์ connectivities 
cardinalities และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น นอกจากประโยชน์ข้างต้นแล้ว การทราบถึงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจจะ
ช่วยให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูล (แบบจ าลองกรอบความคิด) มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการด าเนินธุรกิจและ
บทบาทของข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นเราจะสามารถสรุปประโยชน์ของกฎเกณฑ์ทาง
ธุรกิจที่จะประกอบไปด้วย 
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 ช่วยในการเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้ออกแบบ 

 ช่วยให้ผู้ออกแบบมีความเข้าใจในธรรมชาติ บทบาท และขอบเขตของข้อมูล 

 ช่วยให้ผู้ออกแบบมีความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ 

 ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถพัฒนา/หรือระบุถึงความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์ และ 
foreign key  

10.4.2 แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้และกระบวนการนอร์มัลไลเซชัน 
 ก่อนที่จะท าการสร้างแบบจ าลองเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้  ผู้ออกแบบแบบจ าลองจะต้องท าการก าหนด
มาตราฐานให้กับแผนภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ  และแนวทางการเขียนเอกสารต่างๆ ที่จะใช้ในการออกแบบ
แบบจ าลองข้อมูล การก าหนดมาตราฐานจะเป็นสิ่งส าคัญมากเมื่อการออกแบบแบบจ าลองข้อมูลมีการท างาน
เป็นทีมที่ซ่ึงจะมีการแบ่งส่วนงานและมีการติดต่อสื่อสารต่างๆที่ซึ่งมาตราฐานจะเป็นตัวกลางให้บุคคลต่างๆใน
ทีมสามารถเข้าใจงานในส่วนต่างๆได้ ดังนั้นถ้าเราไม่ท าการก าหนดมาตราฐานหรือเกิดความล้มเหลวในการ
ก าหนดมาตราฐานแล้วจะท าให้เราเกิดความล้มเหลวในการติดต่อสื่อสารและจะส่งผลให้ได้รับแบบจ าลอง
ข้อมูลที่ไม่ดีได้ แต่ในทางกลับกันถ้าเราท าการก าหนดมาตราฐานที่ดีจะช่วยให้การออกแบบนั้นเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและยังสามารถรวมส่วนประกอบย่อยต่างๆได้ง่ายอีกด้วย 

 หลังจากท าการก าหนดมาตราฐานต่างๆที่ใช้ในการออกแบบแบบจ าลองข้อมูลแล้ว เราจะสามารถท า
การออกแบบจ าลองข้อมูลได้โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนดังรูป 10.8 ที่ซึ่งจะเป็นการสร้างแผนภาพเชิงสัมพันธ์
เอ็นทิตี้ที่แสดงถึงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 

 

รูปที่ 10.8 ขั้นตอนการออกแบบ conceptual model ด้วยการประยุกต์ใช้ ER diagrams 

ในการที่จะเข้าใจวิธีการออกแบบ conceptual model ตามขั้นตอนในรูป 10.8 ลองพิจารณาการออกแบบ 
conceptual model ส าหัรบบริษัทให้เช่าภาพยนตร์ที่ชื่อ JollyGood Movie Rental Corporation ที่ซึ่งจะ
ต้องการจัดเก็บข้อมูลการเช่าภาพยนตร์ของลูกค้าที่ซึ่งจะสามารถออกแบบ ER diagram อย่างง่ายได้ดังรูป 
10.9 ที่เกิดจากกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ว่า “ลูกค้าคนหนึ่งๆสามารถท าการเช่าภาพยนตร์ได้หลายเรื่อง และ
ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆสามารถถูกเช่าโดยลูกค้าหลายคน” จากกฎเกณฑ์ทางธุรกิจดังกล่าวจะท าให้เราต้องท า
การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในเอ็นทิตี้ CUSTOMER จัดเก็บข้อมูลภาพยนตร์ในเอ็นทิตี้ VIDEO และท าการจัดเก็บ
ข้อมูลการเช่าภาพยนตร์ของลูกค้าในเอ็นทิตี้ RENTAL ทีม่ีลักษณะเป็น composite entity  
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รูปที่ 10.9 ตัวอย่าง ER diagram อย่างง่ายของบริษัทให้เช่าภาพยนตร์ 

จาก ER diagram ในรูป 10.9 เราควรที่จะตั้งค าถามที่ว่า “โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลใน ER 
diagram ที่ได้ท าการออกแบบนั้นสามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการใช่หรือไม่ ?” ซึ่งจาก ER diagram 
ในรูป 10.9 เราจะสังเกตุได้ว่าเรายังก าหนดโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน เราควรที่จะต้องเพ่ิมแอท
ริบิวต่างๆเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญและเราควรที่จะต้องท าการตรวจสอบการพ่ึงพาอาศัย 
(dependency) กันของแอทริบิวต่างๆ จากขั้นตอนในรูป 10.8 เราจะสังเกตุได้ว่าขั้นตอนการออกแบบ ER 
diagram จะเป็นขั้นตอนการระบุถึงเอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์ การด าเนินการนอร์มัลไลเซชัน และการ
ตรวจสอบ ER diagram ตามล าดับ โดยในขั้นตอนเริ่มแรกเราจะได้ ER diagram อย่างง่ายที่บ่งบอกถึง
โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล จากนั้นเราควรที่จะต้องท าการตรวจสอบซ้ าแล้วซ้ าเล่าเพ่ือให้ได้ ER diagram ที่
สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการและมีความสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจต่างๆ โดยขั้นตอนการ
ออกแบบ ER diagram จะเป็นกระบวนการท างานซ้ าที่ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆดังแสดงในรูป 10.10 
และนอกจากนั้นการออกแบบ ER diagram จะต้องยุ่งเกี่ยวเครื่องมือและแหล่งข้อมูลต่างๆดังแสดงในรูป 
10.11 จากข้ันตอนในรูป 10.10 จะเก่ียวข้องกับการก าหนดเอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์ มุมมองข้อมูล และ
อ่ืนๆที่ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ในพจนานุกรามข้อมูล จากนั้นจะด าเนินการนอร์มัลไลเซชันเพ่ือลดความ
ผิดปกติและความซ้ าซ้อนของข้อมูล โดยระหว่างข้ันตอนการออกแบบ ER diagram ผู้ออกแบบควรที่จะต้อง 

 ระบุถึงเอ็นทิตี้ แอทริบิว primary keys และ foreign keys 

 ตัดสินใจเกี่ยวกับการเพ่ิมใหม่ๆเพ่ือท าหน้าที่เป็น primary keys ที่จะท าให้โครงสร้างการจัดเก็บ
ข้อมูลสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูล 

 ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเก่ียวกับ composite attribute และ multivalued attribute 

 ตัดสินใจเกี่ยวกับการเพ่ิม derived attribute ที่ซึ่งจะสนับสนุนการประมวลผลต่างๆ 

 ตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนด foreign key ภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์แบบ 1:1 

 วาดแผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิต้ี 

 นอร์มัลไลเอ็นทิตี้ทั้งหมดในแผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ 

 ระบุถึงนิยามของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแอทริบิวต่างๆในพจนานุกรมข้อมูล 

 ท าการก าหนดมาตราฐานในการตั้งชื่อให้กับแอทริบิวและเอ็นทิตี้ต่างๆหลีกเลี่ยงการปรากฏขึ้นของ 
ternary relationship 
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รูปที่ 10.10 ขั้นตอนการออกแบบ ER diagram ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน/กิจกรรมต่างๆ 

 

รูปที่ 10.11 เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่มักถูกประยุกต์ใช้ในการออกแบบแบบจ าลองข้อมูล 
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จากขั้นตอนทั้งหมดข้างต้น ขั้นตอนสุดท้ายมักจะถูกละเลยที่ซึ่งจะก่อนให้เกิดความสับสนและความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลได้ ด้วยเหตุนี้ เราควรที่จะต้องให้ความใส่ใจกับการก าหนดมาตราฐานในการตั้งชื่อ
ให้กับแอทริบิวและเอ็นทิตี้ต่างๆท่ีจะช่วยให้เราสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

10.4.3 การทวนสอบแบบจ าลองข้อมูล 
 การตรวจสอบแบบจ าลองข้อมูลจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการ
ออกแบบแบบจ าลองข้อมูล ด้วยเหตุนี้ เราจะต้องท าการตรวจสอบแบบจ าลองข้อมูลในหลายๆแง่มุมที่ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยการตรวจสอบดังนี้ 

 การตรวจสอบมุมมองข้อมูลของผู้ใช้ 

 การตรวจสอบการด าเนินการต่างๆกับฐานข้อมูลด้วยการใช้ค าสั่งต่างๆเช่น SELECT, INSERT, 
UPDATE และ DELETE 

 การตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใจงานและมาตราการความปลอดภัย 

 การตรวจสอบความสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจและเงื่อนไขต่างๆ 

ในการออกแบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการท างานเป็นทีมที่จะเป็นกลุ่มผู้ออกแบบที่จะได้รับมอบหมายให้คิด 
วิเคราะห์ พิจารณาถึงส่วนย่อยหนึ่งๆของฐานข้อมูล โดยส่วนย่อยหนึ่งๆ (module) จะเป็นส่วนประกอบย่อย
หนึ่งๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจหนึ่งๆ เช่น คลังสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การช าระเงิน และอ่ืนๆ ดังนั้น เมื่อ
เราต้องท าการแบ่งการออกแบบเป็นส่วนย่อยๆจะช่วยให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 

 ส่วนย่อยต่างๆของระบบจะสามารถแบ่งกระจายให้กับผู้ออกแบบหนึ่งๆที่ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการ
ออกแบบฐานข้อมูลได้ 

 การแบ่งส่วนการออกแบบเป็นส่วนย่อยจะช่วยลดจ านวนเอ็นทิตี้ที่ผู้ออกแบบหนึ่งๆต้องพิจารณา อัน
น ามาซึ่งการลดความผิดพลาดและท าให้ผู้ออกแบบสามารถจัดการออกแบบได้ง่าย 

 การแบ่งส่วนการออกแบบเป็นส่วนย่อยจะช่วยให้เราสามารถด าเนินการสร้างระบบฐานข้อมูลต้นแบบ
ได้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อออกแบบส่วนย่อยหนึ่งๆเสร็จเราจะสามารถด าเนินการสร้างระบบฐานข้อมูล
ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้การออกแบบทุกส่วนย่อยเสร็จสิ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
งานระบบฐานข้อมูลส่วนย่อยที่สร้างเสร็จแล้วได้เร็วขึ้นอีกด้วย 

จากแนวทางการออกแบบฐานข้อมูลด้วยการแบ่งเป็นส่วนย่อยจะท าให้แผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ถูก
แบ่งเป็นส่วนย่อยด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้อาจท าให้แผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ย่อยๆอาจะเกิดความซ้อนเหลื่อม
กันหรืออาจเกิดการมีเอ็นทิตี้ที่ซ้อนกัน รวมถึงการมีมุมมองข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน และ การแบ่งการท างาน
ออกเป็นส่วนย่อยอาจไม่สนับสนุนการท างานข้ามส่วนได้ ดังนั้น การที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาข้างต้น เราควรที่จะ
ท าการรวบรวมส่วนย่อยต่างๆเขาด้วยกัน โดยเริ่มจากพิจารณาถึงส่วนย่อยหลักแล้วน าส่วนย่อยต่างๆมารวมกับ
ส่วนย่อยหลักนั้น การรวมแต่ละครั้งจะเป็นการเพ่ิมเอ็นทิตี้ต่างๆให้กับส่วนย่อยหลัก ด้วยเหตุนี้เราจึงจ าเป็นที่
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จะต้องท าการตรวจสอบว่าเอ็นทิตี้ใหม่ท่ีถูกเพ่ิมให้กับส่วนย่อยหลักนั้นมีความซ้ าซ้อนกับเอ็นทิตี้เดิมในส่วนย่อย
หลักหรือไม่ โดยขั้นตอนการตรวจสอบและการรวมส่วนย่อยๆต่างเพ่ือสร้างเป็นแผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้
ของกระบวนการทั้งหมดจะแสดงในรูป 10.12 ที่ซึ่งจะเป็นกระบวนการท าซ้ าเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน 

 

รูปที่ 10.12 กระบวนการในการตรวจสอบแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ 

10.5 การเลือกซอฟต์แวร์ DBMS 
 การเลือกซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นกระบวนการหนึ่ งที่ส าคัญที่ซึ่ งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของฐานข้อมูล ดังนั้น ในการที่จะเลือกซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลหนึ่งๆ เรา
ควรที่จะต้องท าการศึกษาถึงข้อดี-เสียของซอฟต์แวร์นั้นๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่ซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ
ดังนี้ 
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 ค่าใช้จ่าย—จะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ค่าด าเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ 
ค่าใช้จ่ายส าหรับอบรมพนักงานส าหรับใช้งาน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืนๆ 

 คุณลักษณะและเครื่องมือต่างๆของระบบจัดการฐานข้อมูล—ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลต่างๆ
จะมีฟังก์ชันและเครื่องมือต่างๆเป็นส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น query by example (QBE) การ
จัดการหน้าจอ (screen management) การสร้างรายงาน การสร้างแอพพลิเคชัน การจัดการ
พจนานุกรมข้อมูล และอ่ืนๆ นอกเหนือจากฟังก์ชันข้างต้น เราควรที่จะพิจารณาถึงการดูและ/
บ ารุงรักษา การประมวลผลคิวรี ความยาก-ง่ายในการใช้งาน ประสิทธิภาพในการท างาน มาตราการ
ความปลอดภัย และอ่ืนๆ 

 แบบจ าลองข้อมูลที่สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล—ซอฟต์แวร์หนึ่งๆอาจส าหรับ
แบบจ าลองข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน เช่น ซอฟต์แวร์หนึ่งๆอาจสนับสนุนการท างานภายใต้แบบจ าลอง
ข้อมูลแบบล าดับชั้น แบบจ าลองข้อมูลแบบเครือข่าย แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือแบบจ าลอง
ข้อมูลเชิงวัตถุ 

 ความสามารถในการเคลื่อนย้าย—เราควรที่จะต้องพิจารณาว่าซอฟต์แวร์ DBMS ที่จะเลือกใช้สามารถ
เคลื่อนย้ายข้ามแพลตฟอร์ม ระบบ และภาษาโปรแกรมได้หรือไม่? 

 ความต้องการฮาร์ดแวร์เพ่ือสนับสนุนการท างานของซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล—จะรวมถึงโปรเซสเซอร์ 
หน่วยความจ า พ้ืนที่ในดิสก์ และอ่ืนๆ 

10.6 การออกแบบเชิงตรรกะ 
 การออกแบบเชิงตรรกะเป็นขั้นตอนท่ีสองของขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลที่มีเป้าหมายที่จะท าการ
ออกแบบฐานข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลหนึ่งๆ การออกแบบเชิงตรรกะจะเป็นขั้นตอนที่ต่อ
ยอดมาจากขั้นตอนการออกแบบกรอบความคิดที่ซึ่งจะน าข้อมูลต่างๆภายใต้กรอบความคิดมาก าหนด
โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น  ถ้าเราต้องการออกแบบ
เชิงตรรกะด้วยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เราจะต้องท าการระบุถึงตารางข้อมูล แอทริบิว 
ความสัมพันธ์ และเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น การออกแบบเชิงตรรกะจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

 การปรับเปลี่ยนแบบจ าลองกรอบความคิดให้กลายเป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะ 

 การตรวจสอบแบบจ าลองเชิงตรรกะด้วยการประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชัน 

 การตรวจสอบแบบจ าลองเชิงตรรกะด้วยกฎความสมบูรณ์ต่างๆ (integrity constriants) 

 การตรวจสอบแบบจ าลองเชิงตรรกะกับความต้องการของผู้ใช้ 

ภายใต้ขั้นตอนการออกแบบทั้ง 4 ขั้นตอน เราไม่จ าเป็นต้องท าการออกแบบแบบเรียงล าดับ แต่เราจะต้อง
ด าเนินการซ้ าหลายๆรอบเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าเราสามารถออกแบบแบบจ าลองเชิงตรรกะที่มีความสมบูรณ์และ
ถูกต้องตรงความต้องการของผู้ใช้ โดยรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนจะสามารถแสดงได้ดังนี้ 
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การปรับเปลี่ยนแบบจ าลองกรอบความคิดให้กลายเป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะ 
 ขั้นตอนแรกของการออกแบบจ าลองข้อมูลเชิงตรรกะจะเป็นการปรับเปลี่ยนแบบจ าลองกรอบ
ความคิดให้กลายเป็นแบบจ าลองข้อมูลที่ผู้ออกแบบได้ท าการเลือกไว้ แต่ด้วยเนื่องจากเนื้อหาในวิชานี้ได้เน้นย้ า
เกี่ยวกับแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์และแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ ดังนั้น เราจะเน้นย้ าที่การการ
ปรับเปลี่ยนแบบจ าลองกรอบความคิดให้กลายเป็นแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ที่ซึ่งจะเป็นการน า
ข้อมูลจากแบบจ าลองกรอบความคิดให้กลายเป็นตารางข้อมูล แอทริบิว ความสัมพันธ์ และเงื่อนไขต่างๆ โดย
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนแบบจ าลองกรอบความคิดให้กลายเป็นเซตของตารางข้อมูลจะประกอบไปด้วยขั้นตอน
ต่างๆดังนี ้

 การพิจารณา strong entity 

 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ supertype และ subtype 

 การพิจารณา weak entity 

 การพิจารณา binary relationship 

 การพิจารณา higher degree relationship 

การตรวจสอบแบบจ าลองเชิงตรรกะด้วยการประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชัน 
 หลังจากท าการปรับเปลี่ยนแบบจ าลองกรอบความคิดให้อยู่ในรูปแบบของแบบจ าลองข้อมูลเชิง
สัมพันธ์เอ็นทิตี้แล้ว เราจะได้แผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ที่บ่งบอกถึงเอ็นทิตี้ แอทริบิว ความสัมพันธ์และ
เงื่อนไขต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในเอ็นทิตี้หนึ่งอาจมีแอทริบิวที่มีลักษณะเป็น composite และ/หรือ 
multivalued attribute ที่ซึ่งจะต้องการการด าเนินการปรับเปลี่ยนให้เป็น simple attribute และ/หรือ 
single-valued attribute ตามล าดับ จากนั้นเราควรที่จะพิจารณาถึงการขึ้นแก่กันหรือการพ่ึงพาอาศัยกันของ
แอทริบิวต่างๆในแต่ละเอ็นทิตี้ด้วยการประยุกต์ใช้ขั้นตอนนอร์มัลไลเซชัน เพ่ือท าการปรับเปลี่ยนแบบจ าลอง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 3NF 

การตรวจสอบแบบจ าลองเชิงตรรกะด้วยกฎความสมบูรณ์ต่างๆ 
 หลังจากการปรับเปลี่ยนแบบจ าลองกรอบความคิดให้กลายเป็นแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้
แล้วเราจะต้องท าการพิจารณาถึงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการก าหนดขอบเขตค่าของข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิว
เพ่ือที่จะท าให้ข้อมูลในเอ็นทิตี้ต่างๆมีความสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ นอกจากนั้นเรายังจ าเป็นต้องท าการ
พิจารณาเกี่ยวกับ entity integrity และ referential integrity เพ่ือที่จะลดความผิดปกติของข้อมูลอีกด้วย 
ท้ายสุดเราต้องท าการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึง/ใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งานที่จะช่วยให้ข้อมูลถูกใช้งานอย่าง
เหมาะสมและมีความปลอดภัย 

การตรวจสอบแบบจ าลองเชิงตรรกะกับความต้องการของผู้ใช้ 
 ขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบแบบจ าลองข้อมูลเชิงตรรกะจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
แบบจ าลองที่ได้ท าการออกแบบไว้กับความต้องการของผู้ใช้งานที่ซึ่งจะต้องท าการร้องขอให้ผู้ใช้งานท าการ
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ตรวจสอบข้อมูล และมาตราการความปลอดภัยด้วยเช่นกัน โดยหลังจากผู้ใช้ท าการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่
ถ้วนแล้ว เราจะได้แบบจ าลองข้อมูลเชิงตรรกะที่แสดงถึงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่ จะไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์
ต่างๆ และแบบจ าลองข้อมูลนี้จะเป็นอินพุตของการออกแบบเชิงกายภาพต่อไป 

10.7 การออกแบบเชิงกายภาพ 
 การออกแบบเชิงกายภาพจะเป็นขั้นตอนการออกแบบองค์ประกอบการจัดเก็บข้อมูล และลักษณะการ
เข้าถึง/การใช้งานข้อมูลเพ่ือท าให้แน่ใจได้ว่าฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจะมีความสมบูรณ์ มีความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน การออกแบบเชิงกายภาพจะเป็นขั้นตอนที่ต้องการความสามารถเฉพาะที่ซึ่งจะต้อง
ยุ่งเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพการท างานของระบบ ขั้นตอนการออกแบบเชิงกายภาพ
จะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

 การระบุถึงองค์ประกอบการจัดเก็บข้อมูล 

 การประเมินความสมบูรณ์และความปลอดภัย 

 การตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน 

การระบุถึงองค์ประกอบการจัดเก็บข้อมูล 
 ก่อนที่เราจะท าการระบุถึงองค์ประกอบของการจัดเก็บข้อมูล เราควรที่จะต้องพิจาณาถึงปริมาณ
ข้อมูลที่ต้องจัดการและรูปแบบการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ซึ่งจะมีประโยชน์ดังนี้ 

 การทราบถึงปริมาณข้อมูลจะช่วยให้เราสามารถค านวณได้ว่าจะต้องท าการจองพ้ืนที่ในฐานข้อมูล
เท่าใดในการจัดเก็บข้อมูล 

 การทราบถึงควาถี่ในการเพ่ิม อัพเดท ค้นหาข้อมูลจะช้วยให้เราทราบถึงรูปแบบการใช้งานข้อมูล 

เมื่อเราทราบถึงปริมาณข้อมูลและรูปแบบข้อมูลจะท าให้เราสามารถด าเนินการดังต่อไปนี้ได้ 

 ท าการตรวจสอบพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตารางข้อมูลและการจัดองค์ประกอบของ
ตารางข้อมูล 

 ระบุถึงดัชนีที่จะใช้ในแต่ละตารางข้อมูล 

 ระบุถึงมุมมองและประเภทของมุมมองที่จะใช้ในแต่ละตารางข้อมูล 

การประเมินความสมบูรณ์และความปลอดภัย 
 หลังจากท าการระบุถึงองค์ประกอบของการจัดเก็บข้อมูลให้กับตารางข้อมูล การสร้างดัชนี และการ
สร้างมุมมองส าหรับตารางข้อมูลหนึ่งๆแล้ว ฐานข้อมูลจะมีความพร้อมให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ แต่ก่อนที่จะใช้
งานผู้ใช้ควรที่จะต้องระบุ/ยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าใช้งาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้เราต้องท าการพิจารณาถึง 1) 
การก าหนดให้ผู้ใช้เข้าใช้งานและบทบาทของผู้ใช้งาน และ 2) ก าหนดความสามารถในการด าเนินการให้กับผู้ใช้ 
ตามล าดับ 
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การตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน 
 ก่อนที่จะเริ่มใช้งานเราควรที่จะต้องท าการตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินการต่างๆของฐานข้อมูล
ที่ซึ่งจะต้องยุ่งเก่ียวกับกระบวนการในการปรับจูนฐานข้อมูลและคิวรีต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และช่วยให้ประสิทธิภาพการท างานที่ได้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยเนื้อหาในส่วนนี้
เราจะท าการศึกษาอีกครั้งหนึ่งในบทที่ 10 

10.8 กลยุทธ์ในการออกแบบฐานข้อมูล 
 การออกแบบฐานข้อมูลจะมีวิธีดั้งเดิม 2 วิธีดังแสดงในรูป 10.13 ที่จะมีรายละเอียดดังนี้ 

 Top-down—จะเริ่มจากการระบุถึงข้อมูลอย่างคร่าวๆ แล้วจึงท าการระบุถึงข้อมูลที่มีความละเอียด
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เริ่มจากการระบุถึงเอ็นทิตี้ต่างๆแล้วจึงท าการระบุถึงแอทริบิวต่างๆในเอ็นทิตี้
เหล่านั้น 

 Bottom-up—จะเริ่มจากการระบุถึงข้อมูลที่มีความละเอียดก่อนแล้วค่อยระบุถึงกลุ่ม/ประเภทของ
ข้อมูล ตัวอย่างเช่น การระบุถึงแอทริบิวต่างๆที่จ าเป็นต้องท าการจัดเก็บในฐานข้อมูล จากนั้นค่อยท า
การรวบรวมแอทริบิวที่เก่ียวเนื่องกันเพ่ือระบุถึงเอ็นทิตี้หนึ่งๆ 

 

รูปที่ 10.13 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลแบบ bottom-up และ top-down 

การเลือกวิธีการออกแบบฐานข้อมูลจาก 2 วิธีข้างต้น เราสามารถเลือกได้จากขอบเขตของปัญหาที่จะ
ท าการออกแบบและความชอบหรือความถนัดของผู้ออกแบบ เมื่อเราพิจารณาคร่าวๆ เราอาจมองว่าทั้งสองวิธี
นี้คล้ายคลึงกัน แต่โดยแท้จริงแล้วการออกแบบในลักษณะ bottom-up จะมีประสิทธิภาพในการแบบ
ฐานข้อมูลขนาดเล็กที่มีเอ็นทิตี้  แอทริบิว ความสัมพันธ์ และเงื่อนไขไม่มากนัก แต่ส าหรับการออกแบบใน
ลักษณะ top-down จะเหมาะส าหรับการออกแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน ที่ซึ่ง
วิธีการนี้จะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการได้โดยง่าย 
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10.9 การออกแบบในลักษณะ centralized และ decentralized 
 การเลือกวิธีการออกแบบฐานข้อมูลแบบ bottom-up หรือ top-down จะขึ้นกับขอบเขตและขนาด
ของระบบฐานข้อมูลที่จะท าการออกแบบ แต่อย่างไรก็ตาม เราควรที่จะพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร
ที่จะมีลักษณะเป็นแบบ centralized หรือ decentralized ที่จะเกี่ยวเนื่องกับหลักการการออกแบบ
ฐานข้อมูล 2 หลักการดังนี้ 

 Centralized design—จะเป็นหลักการออกแบบฐานข้อมูลขนาดเล็กที่มีการด าเนินการกับฐานข้อมูล
ไม่มากนัก ดังนั้น การออกแบบฐานข้อมูลอาจด าเนินการด้วยผู้ออกแบบเพียงคนเดียวหรืออาจ
ด าเนินการด้วยทีมผู้ออกแบบกลุ่มเล็กๆ การออกแบบแบบ centralized จะประกอบไปด้วยขั้นตอน
การออกแบบดังแสดงในรูป 10.14 ที่จะประกอบไปด้วยการระบุถึงปัญหา/การด าเนินการต่างๆ การ
ออกแบบกรอบความคิด การตรวจสอบความคิดที่ออกแบบไว้ การก าหนดฟังก์ชันการท างาน /การ
ด าเนินการต่างๆของระบบ การก าหนดเงื่อนไขของข้อมูล และการตรวจสอบกรอบความคิดว่ามีความ
สอดคล้อง/สามารถตอบสนองต่อการด าเนินการทางธุรกิจและสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ ตามล าดับ เมื่อท าการ
ออกแบบตามขั้นตอนข้างต้นจะท าให้เราได้กรอบความคิดและพจนานุกรมข้อมูลที่บ่งบอกถึง
โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล 

 

รูปที่ 10.14 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลแบบ centralized design 

 Decentralized design—มักถูกประยุกต์ใช้ในกรณีที่ระบบฐานข้อมูลมีเอ็นทิตี้ที่ต้องพิจารณาเป็น
จ านวนมาก เอ็นทิตี้มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน และมีการด าเนินการกับฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อน 
นอกจากนั้น decentralized design ยังถูกประยุกต์ใช้กับองค์กรที่มีการด าเนินการในหลายๆพ้ืนที่
โดยแต่ละพ้ืนที่จะมีการจัดเก็บข้อมูล (ดังแสดงตัวอย่างดังรูป 10.15) เมื่อระบบฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่
และมีความซับซ้อน เราอาจไม่สามารถออกแบบฐานข้อมูลเพียงล าพังได้ ดังนั้นเราควรจะต้องมีการ
ท างานเป็นทีมที่ซึ่งจะแบ่งการท างานออกเป็นโมดูลย่อยๆแล้วก าหนดให้แต่ละคนในทีมรับผิดชอบ
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โมดูลนั้นๆที่ซึ่งจะรับผิดชอบการออกแบบบางส่วนของระบบฐานข้อมูลเท่านั้น เมื่อผู้ออกแบบได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการออกแบบโมดูลหนึ่งๆแล้ว พวกเขาจะต้องท าการออกแบบกรอบความคิด และ
ท าการตรวจสอบกรอบความคิดที่ ได้ออกแบบไว้ เมื่อทุกกรอบความคิดย่อยได้ถูกตรวจสอบจน
ครบถ้วนแล้ว กรอบความคิดเหล่านั้นจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างเป็นกรอบความคิดของทั้งระบบ
และท้ายสุดจะเป็นการก าหนดเกี่ยวกับพจนานุกรมข้อมูลส าหรับข้อมูลภายใต้กรอบความคิดทั้งหมด 
จากขั้นตอนทั้งหมด ขั้นตอนการรวมข้อมูลจะเป็นขั้นตอนที่เราต้องด าเนินการอย่างระมัดระวังที่ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาดังนี้ (ดังแสดงในรูป 10.16) 

 

รูปที่ 10.15 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลแบบ decentralized design 

o Synonyms และ homonyms--หลายๆแผนกอาจระบุถึงเอ็นทิตี้/แอทริบิวเดียวกันใน
หลายๆลักษณะ (synonyms) หรือ แผนกต่างๆอาจท าการก าหนดชื่อของข้อมูลหนึ่งๆกับ
ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน (homonyms) 

o Entity supertypes และ entity subtypes—เอ็นทิตี้ subtype หนึ่งๆจากมองได้เป็น
เอ็นทิตี้ย่อยของแผนกหนึ่งๆหรือหลายๆแผนก ด้วยเหตุนี้ผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องท าการ
รวมเอ็นทิตี้ subtype ให้อยู่ในระดับที่สูงขั้นใน specialization hierarchy 

o Conflicting object definitions—แอทริบิวหนึ่งๆอาจถูกจัดเก็บในหลายๆแผนกที่ซึ่งจะใช้
ชนิดข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น แผนกหนึ่งๆอาจจัดเก็บเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข แต่อีกแผนกหนึ่ง
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อาจจัดเก็บเป็นข้อมูลเชิงตัวอักษร นอกจากนั้นแล้ว แอทริบิวหนึ่งๆอาจมีขอบเขตของค่า
ข้อมูลที่ปรากฏแตกต่างกันได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ออกแบบจะต้องท าการตรวจสอบและปรับเปลี่ยน
ให้แอทริบิวเหล่านั้นมีชนิดและขอบเขตของข้อมูลที่เหมือนกัน 

 

รูปที่ 10.16 ปัญหาของการรวบรวมกรอบความคิดย่อย 

ค าถามท้ายบท 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร? ระบบนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร? 
2. SDLC คืออะไร? 
3. DBLC คืออะไร? 
4. กฎเกณฑ์ทางธุรกิจคืออะไร? และมีความส าคัญอย่างไร? 
5. ขั้นตอนการออกแบบ ER diagram ประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง? 
6. การเลือกซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลมีความส าคัญอย่างไร? 
7. ขั้นตอนการออกแบบ logical design ประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง? 
8. ขั้นตอนการออกแบบ physical design ประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง? 
9. ความแตกต่างระหว่างการออกแบบฐานข้อมูลแบบ bottom-up และ top-down เป็นอย่างไร? 
10. ความแตกต่างระหว่าง centralized และ dencentrailized conceptual design เป็นอย่างไร? 


