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บทที่ 4 แบบจ ำลองเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้  
วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

 ศึกษาเก่ียวกับส่วนประกอบที่ส าคัญของแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ 

 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการในการนิยาม การกลั่นกรอง และการรวมเอ็นทิตี้ต่างๆเข้าด้วยกัน 

 ศึกษาสาเหตุที่ส่วนประกอบของแผนผังเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบและ
การด าเนินการสร้างฐานข้อมูล 

 ศึกษาเกี่ยวกับการปรับจูนแนวความคิดให้ตรงกันระหว่างบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ฐานข้อมูลส าหรับแอพพลิเคชั่นหนึ่งๆ 

เนื้อหำของบทเรียน 

แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ Connectivity และ Cardinality ระดับความเข้มของ
ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ recursive relationship การสร้างเอ็นทิตี้
ใหม่ส าหรับรูปแบบความสัมพันธ์แบบ M:N ขั้นตอนการออกแบบแผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ 

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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การออกแบบแบบจ าลองข้อมูลจะเป็นเพียงส่วนแรกหรือขั้นตอนแรกของการออกแบบฐานข้อมูล
เท่านั้น นอกเหนือจากการออกแบบดังกล่าวแล้ว ยังมีขั้นตอนอีกเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น การปรับเปลี่ยน
แบบจ าลองให้เป็นฐานข้อมูลจริง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังการสร้างฐานข้อมูล การปรับจูน
การท างานต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กับฐานข้อมูล และอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีขั้นตอน
ในการออกแบบหลายขั้นตอน การออกแบบแบบจ าลองข้อมูลก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและมีประโยชน์
ค่อนข้างมาก ที่ซึ่งจะท าให้เราเข้าใจทั้งภาพรวมและรายละเอียดของข้อมูลและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล  
ดังนั้น ในบทนี้เราจะท าการศึกษาเก่ียวกับแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ (entity relationship model, 
ERM) ที่ซึ่งจะท าการประยุกต์ใช้แผนภาพความสัมพันธ์เอ็นทิตี้ (entity relationship diagram, ER diagram 
หรือ ERD) เพ่ือแสดงถึงส่วนประกอบต่างๆของโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล อาทิเช่น เอ็นทิตี้และความสัมพันธ์
ต่างๆระหว่างเอ็นทิตี้ นอกจากนั้นเราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนภาพความสัมพันธ์เอ็นทิตี้เพ่ือ
ท าการพิจารณาว่าแผนภาพใดบ้างเป็นแผนภาพที่ดี และแผนภาพใดบ้างเป็นแผนภาพที่ไม่ดี อันน ามาซึ่งความ
เข้าใจในการออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์เอ็นทิตี้ที่ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถออกแบบฐานข้อมูลที่ดีได้ 

4.1 แบบจ ำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ 
 จากเนื้อหาในบทก่อนๆหน้าจะท าให้เราทราบว่าแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้จะท าการ
ประยุกต์ใช้ ERD ในการแสดงถึงโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูล ERD หนึ่งๆจะประกอบไปด้วยเอ็นทิตี้ แอทริ
บิว และความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ นอกจากนั้น เรายังทราบอีกว่า ERD จะมีวิธีการแสดงการออกแบบได้
หลายวิธี เช่น 1) ERD ที่คิดค้นจาก  Chen,  2) ERD ที่คิดค้นจาก Crow’s Foot และ 3) การประยุกต์ใช้ 
UML ตามล าดับ ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้จะแสดงถึงตัวอย่างและวิธีการออกแบบ ERD สองวิธีแรกข้างต้นที่ซึ่งจะ
ท าให้เราเห็นข้อดี-เสีย และการประยุกต์ใช้งานวิธีการต่างๆมากขึ้นและยังสามารถช่วยให้เราประยุกต์ใช้วิธีการ
ออกแบบ ERD ได้อย่างถูกต้อง 

4.1.1 เอ็นทิตี้ 
 เอ็นทิตี้จะเป็นสิ่งที่ใช้แทนวัตถุหนึ่งๆที่ซึ่งจะสอดคล้องกับตารางข้อมูลหนึ่งในฐานข้อมูล แต่ถ้าเราท า
การพิจารณาถึงข้อมูลแถวหนึ่งๆที่ปรากฏในตารางข้อมูลหนึ่งๆ(เอ็นทิตี้หนึ่งๆ) เราจะเรียกข้อมูลแถวหนึ่งๆว่า 
entity instance หรือ entity occurrence ตามล าดับ  ดังนั้น เมื่อเราท าการออกแบบ ERD เราจะต้องท า
การก าหนดเอ็นทิตี้เพ่ือใช้แทนวัตถุที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล เอ็นทิตี้หนึ่งๆมักจะเขียนอยู่ในรูปสี่เหลี่ยม และชื่อ
ของเอ็นทิตี้มักเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (ดังแสดงในรูป 4.1) 

4.1.2 แอทริบิว 
 แอทริบิวจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะต่างๆของเอ็นทิตี้ โดยเอ็นทิตี้หนึ่งๆสามารถมีได้หลายแอทริบิว 
เช่น เอ็นทิตี้ของนักเรียน (STUDENT) จะประกอบไปด้วยแอทริบิว ชื่อ (STU_FNAME), ชื่อกลาง 
(STU_INITIAL) และ นามสกุล (STU_LNAME) เป็นต้น หลังจากท าการระบุถึงแอทริบิวต่างๆที่ใช้ในการบ่ง
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บอกถึงลักษณะของเอ็นทิตี้หนึ่งๆแล้ว เราสามารถออกแบบ ERD ตามกรอบความคิดของ Chen และ Crow’s 
Foot ได้ดังรูป 4.1 ที่ซึ่งจะมีวิธีการแสดงที่แสดงถึงเอ็นทิตี้และแอทริบิวในเอ็นทิตี้ที่แตกต่างกัน โดยจากรูปเรา
จะสังเกตุได้ว่าแต่ละแอทริบิวที่ถูกแสดงภายใต้แนวความคิดของ Chen จะถูกเขียนชื่อของแอทริบิวนั้นๆอยู่ใน
วงรีที่ซึ่งเชื่อมต่อกับสี่เหลี่ยมที่เป็นแสดงถึงเอ็นทิตี้และชื่อเอ็นทิตี้  แต่ในส่วนของแนวความคิดของ Crow’s 
Foot จะท าการสร้างกล่องสี่เหลี่ยมภายใต้กล่องสี่เหลี่ยมที่แสดงถึงชื่อเอ็นทิตี้ โดยเมื่อเปรียบเทียบวิธีการแสดง
เอ็นทิตี้และแอทริบิว เราจะสังเกตุได้ว่าวิธีการของ Chen จะใช้พ้ืนที่ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ซอร์ฟแวร์
ที่ใช้ในการสร้าง ERD จะท าการประยุกต์ใช้แนวความคิดของ Crow’s Foot ในการแสดงถึงเอ็นทิตี้และแอทริ
บิวต่างๆเพ่ือลดการใช้พ้ืนที่ในการแสดงถึงเอ็นทิตี้หนึ่งๆ 

 

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างการออกแบบเอ็นทิตี้ STUDENT จากแนวคิดของ Chen และ Crow's Foot 

 ในการก าหนดแอทริบิวให้กับเอ็นทิตี้หนึ่งๆ เราจะต้องพิจารณาว่าแอทริบิวนั้นๆมีความจ าเป็นหรือมี
ความส าคัญต่อการด าเนินการต่างๆภายในองค์กรหนึ่งๆหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ เราจะท าการแบ่งประเภทของแอทริ
บิวเป็นสองประเภทย่อยดังนี้ 

 แอทริบิวที่ส ำคัญ (required attribute)—จะเป็นแอทริบิวที่จ าเป็นต้องมีค่าปรากฏในแอทริบิว
นั้นๆ ห้ามเป็นค่าว่าง (NULL) โดยเด็ดขาด โดยจากรูป 4.1 เราจะสังเกตุได้ว่ามีสองแอทริบิวใน ERD 
แบบ Crow’s Foot ที่ถูกเน้นย้ า (ด้วยการท าให้ชื่อแอทริบิวเป็นตัวหนา) ที่ซึ่งจะเป็นแอทริบิวที่ส าคัญ 
นั่นคือ STU_LNAME และ STU_FNAME ที่ซึ่งจะเป็นการเน้นย้ าว่านักเรียนคนหนึ่งๆจะต้องมีชื่อและ
นามสุกล แต่ส าหรับแอทริบิวอ่ืนๆอาจะเป็นแอทริบิวที่ไม่ส าคัญเนื่องจากนักเรียนคนหนึ่งๆอาจไม่มีชื่อ
กลาง (STU_INITIAL) อาจยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ (STU_PHONE) และ/หรืออีเมลล์ (STU_EMAIL) 
ตามล าดับ 

 แอทริบิวิที่เป็นส่วนเสริม (optional attribute)—จะเป็นแอทริบิวไม่ส าคัญหรือมีความส าคัญน้อย 
ดังนั้น เราอาจยอมให้ค่าที่ปรากฏในแอทริบิวเหล่านี้มีค่าว่างได้ 

ในแอทริบิวหนึ่งๆจะมีขอบเขตของค่าที่ปรากฏ (attribute domain) ที่ซึ่งขอบเขตของแอทริบิวจะ
สามารถเป็นค่าใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น ขอบเขตของแอทริบิวเกรดเฉลี่ย (GPA) จะมีค่าอยู่ระหว่าง (0.0 – 4.0) 
เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ าสุดที่เป็นไปได้คือ 0.0 และเกรดเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 4.0 อีกตัวอย่างคือ ขอบเขต
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ของแอทริบิวเพศ (GENDER) ของนักเรียนจะสามารถมีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่าคือ M หรือ F ที่ซึ่งจะแสดงถึงเพศ
ชายและเพศหญิง เป็นต้น นอกเหนือจากการก าหนดขอบเขตให้กับแอทริบิวหนึ่งๆแล้ว แอทริบิวต่างๆที่ไม่ใช่
แอทริบิวเดียวกันสามารถมีขอบเขตร่วมกันหรือขอบเขตเหมือนกันได้ ตัวอย่างเช่น แอทริบิวที่อยู่ของนักเรียน 
และ แอทริบิวที่อยู่ของอาจารย์สามารถมีขอบเขตแอทริบิวเหมือนกันได้ เนื่องจากอาจมีที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ที่
เดียวกันได้ 

นอกเหนือจากการก าหนดของเขตให้กับแต่ละแอทริบิวแล้ว แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้จะท า
การประยุกต์ใช้ identifiers (primary keys, PKs) ที่ซึ่งจะเป็นแอทริบิวหนึ่งๆหรือกลุ่มของแอทริบิวที่ใช้
ส าหรับแยกความแตกต่างของ entity instance หนึ่งๆจาก entity instance อ่ืนๆ (แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของ entity instance หนึ่งๆ) ตัวอย่างเช่น ตารางข้อมูลในรูป 4.2 จะท าการก าหนดให้แอทริบิว 
CLASS_CODE ท าหน้าที่เป็น primary key ของตารางข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามเราอาจท าการประยุกต์ใช้ 
composite identifier ที่ซึ่งจะเป็นกลุ่มของแอทริบิวที่มากกว่าหนึ่งแอทริบิวท าหน้าที่เป็น primary key 
ของตารางได้ ตัวอย่างเช่น ก าหนดให้การรวมกันของแอทริบิว CRS_CODE และ CLASS_SECTION ท าหน้าที่
เป็น primary key แทนที่แอทริบิว CLASS_CODE ได ้

 

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างตารางช้อมูลชั้นเรียน (CLASS) 

นอกเหนือจากการแบ่งประเภทของแอทริบิวข้างต้น ที่ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ แอทริ
บิวที่ส าคัญ และแอทริบิวที่เป็นส่วนเสริม เรายังสามารถแบ่งแอทริบิวออกเป็นประเภทอ่ืนๆได้ดังนี้ 

 composite attribute—จะเป็นแอทริบิวที่เกิดจากการแบ่งส่วนของแอทริบิวหนึ่งเพ่ือให้ได้แอทริ
บิวอ่ืนๆเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น แอทริบิวที่อยู่จะสามารถแบ่งเป็นแอทริบิวถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
รหัสไปรษณีย์ได้ หรือในส่วนของแอทริบิวหมายเลขโทรศัพท์จะสามารถแบ่งเป็นแอทริบิวย่อยตาม
รหัสเขตและหมายเลขโทรศัพท์ปกติได้ 
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 simple attribute—จะเป็นแอทริบิวที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆหรือแอทริบิวย่อยได้ 
ตัวอย่างเช่น แอทริบิวอายุ เพศ สถานะทางสังคม (หมายเหตุ—เพ่ือให้มีความสะดวกในการเข้าถึงและ
จัดการกับข้อมูล เราควรที่จะต้องท าการปรับเปลี่ยน composite attribute ให้กลายเป็น simple 
attribute) 

 single-valued attribute—จะเป็นแอทริบิวที่มีค่าที่ปรากฏในแอทริบิวเพียงค่าเดียวเท่านั้น เช่น 
บุคคลหนึ่งๆสามารถมีหมายเลขบัตรประชาชนได้หมายเลขเดียวเท่านั้น หรือสินค้าหนึ่งๆจะมี
รหัสสินค้าเพียงรหัสเดียวเท่านั้น โดยแอทริบิวที่มีลักษณะเป็นแบบ single-valued attribute จะ
สามารถเป็นแอทริบิวแบบ composite attribute หรือ simple attribute ได ้

 multivalued attribute—จะเป็นแอทริบิวที่มีค่าที่ปรากฏในแอทริบิวได้หลายค่า ตัวอย่างเช่น 
บุคคลหนึ่งๆสามารถท าการศึกษาในหลายมหาวิทยาลัย (หนึ่งมหาวิทยาลัยส าหรับระดับปริญญาตรี 
และอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยส าหรับระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก เป็นต้น) บ้านหลังหนึ่งๆอาจ
มีหลายเบอร์โทรศัพท์ รถคันหนึ่งๆอาจมีหลายสี (สีหลังคา สีตัวถัง สีกันชนหน้า-หลัง เป็นต้น) ดังนั้น 
ในการออกแบบ ERD เราจะสามารถด าเนินการได้ดังรูป 4.3 ที่ซึ่งการออกแบบตามแนวความคิดของ 
Chen จะท าการใช้สองเส้นตรงเพ่ือบ่งบอกถึงแอทริบิวที่เป็น multivalued attribute (แอทริบิว 
CAR_COLOR จะมีลักษณะเป็น multivalued attribute) แต่ส าหรับการออกแบบตามแนวความคิด
ของ Crow’s Foot จะไม่บ่งบอกถึงแอทริบิวที่มีลักษณะเป็น multivalued attribute เลย 

 

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างการแสดงถึง multivalued attribute ใน ERD 

การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลใน multivalued attribute เราจะไม่สามารถจัดเก็บข้อมูล
เหล่านี้ได้โดยตรง เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในคอลัมน์หนึ่งๆของแถวข้อมูลหนึ่งๆจะแสดงถึงข้อมูลเพียง
ข้อมูลเดียวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องท าการเลือกใช้วิธีในการจัดการกับ multivalued attribute 
จากหนึ่งในสองวิธี ดังนี้ 

 กำรเพิ่มแอทริบิวใหม่ให้กับตำรำงข้อมูลเดิม—โดยเราอาจท าการเพ่ิมแอทริบิวใน
ตารางข้อมูลให้มีจ านวนเท่ากับจ านวนค่าที่สามารถปรากฏได้ใน multivalued 
attribute (หนึ่งแอทริบิวใช้ส าหรับจัดเก็บหนึ่งค่าข้อมูล) ตัวอย่างเช่น แอทริบิว 
CAR_COLOR ของเอ็นทิตี้รถยนต์ (CAR) จะมีลักษณะเป็น multivalued attribute ที่
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ซึ่งจะสามารถท าการเพ่ิมแอทริบิวเพ่ิมเติมได้เป็น CAR_TOPCOLOR (สีหลังคา), 
CAR_BODYCOLOR (สีตัวถัง), และ CAR_TRIMCOLOR (สีกันชนหน้า-หลัง) ดังแสดงใน
รูป 4.4 
 การเพ่ิมแอทริบิวต่างๆดูเหมือนจะสามารถท างานได้ดี แต่การประยุกต์ใช้งานวิธีนี้จะ
ก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับโครงสร้างของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในตารางหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น ถ้า
เรามีการเพ่ิมเติมสีของรถยนต์ในส่วนประกอบอ่ืนๆ—เช่น สีของโลโก้รถยนต์ที่ซึ่งจะถูก
เพ่ิมให้กับรถเพียงบางรุ่นเท่านั้น เราจะต้องท าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลของ
ตารางข้อมูลด้วยกการเพ่ิมแอทริบิวใหม่เข้าไปในตาราง และเราต้องท าการก าหนดให้ค่า
ของข้อมูลรถรุ่นใดๆก็ตามที่ไม่มีสีในส่วนดังกล่าวให้มีค่าเป็น NULL หรือ N/A (not 
applicable) นอกจากนั้น การสร้างแอทริบิวยังมีปัญหาเพ่ิมเติม คือ ถ้าในเอ็นทิตี้ 
พนักงานมีการจัดเก็บข้อมูลระดับการศึกษาและใบประกาศนียบัตรต่างๆ และถ้ามี
พนักงานจ านวนหนึ่ง (เป็นจ านวนน้อย) ที่มีข้อมูลการศึกษาและประกาศนียบัตรทั้งสิ้น 
10 ข้อมูล ในขณะที่พนักงานส่วนใหญ่มีข้อมูลเหล่านี้น้อยกว่า 10 หรืออาจไม่มีเลย ด้วย
เหตุนี้เราต้องจ าเป็นที่จะต้องท าการก าหนดให้ตารางพนักงานมีแอทริบิวที่ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลระดับการศึกษาและใบประกาศนียบัตรต่างๆเป็นจ านวน 10 แอทริบิว แต่ค่าที่
ปรากฏในแอทริบิวเหล่านี้ของพนักงานส่วนใหญ่จะมีค่าเป็น NULL เนื่องจากพนักงาน
เหล่านี้ไม่มีข้อมูลการศึกษาและ/หรือประกาศนียบัตร หรืออาจมีเป็นจ านวนน้อย จาก
การปรากฏขึ้นของค่า NULL เป็นจ านวนมากในแอทริบิวต่างๆ เราจะสังเกตุได้ว่าวิธีการ
เพ่ิมแอทริบิวส าหรับจัดเก็บข้อมูลหลายๆค่าข้อมูลในแอทริบิวที่มีลักษณะเป็น 
multivalued attribute อาจเป็นวิธีการที่ไม่สมเหมาะ 

 

รูปที่ 4.4 การเพ่ิมแอทริบิวจากแอทริบิวที่มีลักษณะเป็น multivalued attribute 

 กำรเพิ่มเอ็นทิตี้ ใหม่—ที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆของ multivalued 
attribute เอ็นทิตี้ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะ 1:M กับเอ็นทิตี้เดิม 
ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมตาราง CAR_COLOR ในรูปที่ 4.5 ที่ซึ่งจะประกอบไปด้วยสามแอท
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ริบิว คือ CAR_VIN, COL_SECTION, COL_COLOR ตามล าดับ การเพ่ิมตารางจะช่วย
ให้เราสามารถจัดการกับการเพ่ิมเติมของข้อมูลได้โดยง่ายโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลแต่อย่างใด 

 

 

รูปที่ 4.5 การเพ่ิมเอ็นทิตี้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลในแอทริบิวที่มีลักษณะเป็น multivalued attribute 

 derived attribute—จะเป็นแอทริบิวที่ข้อมูลในแอทริบิวจะได้มาจากการประมวลผล
ข้อมูลในแอทริบิวอ่ืนๆ และจะเป็นแอทริบิวที่ไม่ต้องการพ้ืนที่ในฐานข้อมูลส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมูลแต่อย่างใด เราสามารถได้รับข้อมูลใน derived attribute จากอัลกอริทึมส าหรับ
ประมวลผลข้อมูลหนึ่งๆได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในแอทริบิว EMP_AGE (อายุของพนักงาน) 
อาจค านวณได้จากข้อมูลวันที่ ณ ปัจจุบันลบกับข้อมูลในแอทริบิว EMP_DOB (วันเกิดของ
พนักงาน) แล้วหารด้วย 365; ข้อมูลราคารวมของการซื้อสินค้าจะค านวณได้จากผลคูณ
ระหว่างจ านวนสินค้าที่ถูกซื้อกับราคาต่อชิ้นสินค้า เป็นต้น การแสดงถึง derived attribute 
จะสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.6 ที่ซึ่งภายใต้กรอบความคิดของ Chen จะประยุกต์ใช้เส้นประ
เพ่ือแสดงถึง derived attribute 

 

รูปที่ 4.6 การแสดงถึงแอทริบิวที่มีลักณะเป็น derived attribute ใน ERD 

การประยุกต์ใช้ derived attribute จะยอมให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะท า
จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลหรือไม่ ที่ซึ่งการจัดเก็บและไม่จัดเก็บจะมีข้อดีและข้อเสียที่
แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 4.7 
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รูปที่ 4.7 ข้อดีและข้อเสียส าหรับการจัดเก็บ derived attribute ในฐานข้อมูล 

4.1.3 ควำมสัมพันธ์ 
 ความสัมพันธ์จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ ที่ซึ่งเอ็นทิตี้ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์จะถูก
เรียกว่า participants และแต่ละความสัมพันธ์จะมีชื่อความสัมพันธ์ที่ซึ่งบ่งบอกความหมายของความสัมพันธ์  
ตัวอย่างเช่น <a STUDENT takes a CLASS>, <a PROFESSOR teaches a CLASS>, <a DEPARTMENT 
employs a PROFESSOR> เป็นต้น 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสองเอ็นทิตี้ใดๆจะถูกแสดงในสองทิศทาง เช่น 1) ลูกค้าคนหนึ่งๆสามารถเขียน
ใบสั่งสินค้าได้หลายใบ และ 2) ใบสั่งสินค้าใบหนึ่งๆจะถูกเขียนโดยลูกค้าคนหนึ่งๆเท่านั้น ความสัมพันธ์ทั้งสอง
ด้านจะท าให้เราทราบถึงรูปแบบของความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย (จากตัวอย่างข้างต้น รูปแบบความสัมพันธ์
จะเป็นแบบ 1:M) แต่ถ้าสมมติว่าเราทราบถึงความสัมพันธ์เพียงด้านเดียว มักจะเป็นการยากที่จะทราบถึง
รูปแบบของความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น “กองพลหนึ่งๆมักถูกบริหารจัดการโดยนายพลคนหนึ่งๆ” จาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าว เราไม่สามารถทราบได้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์จะเป็นแบบ 1:1 หรือ 1:M ดังนั้นเราควร
ที่จะมีการตั้งค าถามที่ว่า “นายพลคนหนึ่งๆสามารถบริหารจัดการได้หลายกองพลหรือไม่ ?” ถ้าค าตอบคือใช่ 
จะท าให้เราสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนายพลและกองพลจะมีรูปแบบเป็น 1:M แต่ถ้า
ค าตอบคือไม่ จะท าให้รูปแบบความสัมพันธ์มีรูปแบบเป็น 1:1 

4.1.4 Connectivity และ Cardinality 
 อย่างที่เราทราบก่อนหน้าแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้จะมี 3 รูปแบบคือ one-to-one, one-
to-many และ many-to-many ตามล าดับ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุให้ “connectivity” จะเป็นเครื่องหมายที่
ซึ่งบ่งบอกถึงรูปแบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างเอ็นทิตี้ต่างๆ (ดังแสดงในรูป 4.8) แต่ในส่วนของ 
“cardinality” จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงจ านวนแถวข้อมูล (entity occurrence) ต่ าสุดและสูงสุดใน
ตารางข้อมูลหนึ่งๆที่ซ่ึงจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลแถวหนึ่งๆในอีกตารางข้อมูลหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น ERD ในรูป 
4.8 จะแสดง cardinality ของความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ PROFESSOR และ CLASS ที่ซึ่งจะบ่งบอกถึง 
cardinality (1,4) ในฝั่งของเอ็นทิตี้ CLASS จะแสดงว่าอาจารย์คนหนึ่งๆจะต้องสอนอย่างน้อย 1 ชั้นเรียนและ
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สามารถสอนได้มากสุด 4 ชั้นเรียน แต่ในส่วนของ cardinality (1,1) ในฝั่งของ PROFESSOR จะแสดงว่าแต่
ละชั้นเรียนจะถูกสอนโดยอาจารย์เพียงคนเดียวเท่านั้น (หมายเหตุ—cardinality (1, N) ของเอ็นทิตี้หนึ่งๆจะ
หมายถึงการที่ไม่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนสูงสุดของแถวข้อมูลที่ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลแถวหนึ่งๆในอีก
ตารางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้า cardinality (1, N) ปรากฏขึ้นในฝั่งของเอ็นทิตี้ CLASS จะแสดงว่าอาจารย์คน
หนึ่งจะต้องสอนอย่างน้อย 1 ชั้นเรียนและสามารถสอนได้ไม่จ ากัดชั้นเรียน) 

 

รูปที่ 4.8 ตัวอย่าง connectivity และ cardinality ใน ERD 

4.1.5 ระดับควำมเข้มของควำมสัมพันธ์ 
 แนวความคิดของระดับความเข้มของความสัมพันธ์ (relationship strength) จะขึ้นกับการนิยามและ
การประยุกต์ใช้ primary key ของตารางหนึ่งๆเพ่ือเป็น foreign key ของอีกตารางหนึ่งอย่างไร ในหลายๆ
ครั้งที่เราอาจประยุกต์ใช้ foreign key เพ่ือเป็นส่วนประกอบของ primary key ของตารางข้อมูลหนึ่งๆ จาก
การด าเนินการดังกล่าว เราจะสามารถแบ่งประเภทของระดับความเข้มของความสัมพันธ์ได้เป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 

 weak relationship (non-identifying relationship)—จะเป็นความสัมพันธ์ที่ซึ่ง 
primary key ในเอ็นทิตี้ A ใดๆจะท าหน้าที่เป็น foreign key ในเอ็นทิตี้ B แต่ไม่ได้ท าหน้าที่
เป็นหรือเป็นส่วนประกอบของ primary key ในเอ็นทิตี้ B—ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ดังรูป 
4.9 ที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ COURSE และ CLASS ที่ซึ่งเอ็นทิตี้ COURSE 
จะก าหนดให้แอทริบิว CRS_CODE ท าหน้าที่เป็น primary key และเอ็นทิตี้ CLASS จะ
ก าหนดให้แอทริบิว CRS_CODE ท าหน้าที่เป็น foreign key เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสองเอ็นทิตี้นี้ แต่อย่างไรก็ตาม แอทริบิว CRS_CODE ในเอ็นทิตี้ CLASS ไม่ได้ท า
หน้าที่เป็นหรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ primary key ในเอ็นทิตี้ CLASS ดังนั้น เราจะ
สามารถสรุปได้ว่าเอ็นทิตี้ COURSE และเอ็นทิตี้ CLASS จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะ weak 
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relationship โดยจากรูป 4.9 เราจะสังเกตุได้ว่า ERD ที่ถูกเขียนอยู่ในรูปแบบของ Crow’s 
Foot จะประยุกต์ใช้เส้นประเพ่ือแสดงถึง weak relationship 

 strong relationship (identifying relationship)—จะเป็นความสัมพันธ์ที่ซึ่ง primary 
key ในเอ็นทิตี้ A ใดๆจะท าหน้าที่เป็น foreign key ในเอ็นทิตี้ B และยังท าหน้าที่เป็นหรือ
เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ primary key ในเอ็นทิตี้ B ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 
ความสัมพันธ์ดังรูป 4.10 ที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ COURSE และ CLASS 
ที่ซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์แบบ strong relationship เนื่องจากแอทริบิว CRS_CODE ที่ท า
หน้าที่เป็น primary key ในเอ็นทิตี้ COURSE จะท าหน้าที่เป็น foreign key และเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของ primary key ในเอ็นทิตี้ CLASS ด้วยเช่นกัน โดยจากรูป 4.10 เราจะ
สังเกตุได้ว่า ERD ที่ถูกเขียนในรูปแบบของ Crow’s Foot จะประยุกต์ใช้เส้นตรง (หนา) เพ่ือ
แสดงถึง strong relationship 
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รูป 4.9 ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบ weak relationship 
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รูป 4.10 ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบ strong relationship 

 ในการที่จะสร้างและจัดข้อมูลในตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบ strong relationship เราจะต้อง
ท าการพิจารณาถึง “ล าดับ” ของการสร้างและการจัดเก็บข้อมูล จากตัวอย่างในรูป 4.10 เราจะสังเกตุได้ว่า 
เมื่อมี COURSE หนึ่งๆจะก่อให้เกิด CLASS หนึ่งๆ ดังนั้น เราควรที่จะต้องท าการสร้างตาราง COURSE ก่อน 
จากนั้นจึงท าการสร้างตาราง CLASS การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่า foreign key ใน
ตาราง CLASS จะท าการอ้างอิงไปถึงตารางท่ีไม่มีตัวตน ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลก็เช่นกัน เราควรที่จะต้อง
จัดเก็บข้อมูลในเอ็นทิตี้ COURSE (ในฝั่งของ 1) ก่อนเอ็นทิตี้ CLASS (ในฝั่งของ M) เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ referential integrity 

4.1.6 weak entity 
 Weak entity จะเป็นเอ็นทิตี้ที่ซึ่ง 1) จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ
เอ็นทิตี้อ่ืน (เรียกว่า existence-dependence) และ 2) primary key ของเอ็นทิตี้จะต้องมีแอทริบิวที่เป็น  



83 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 
 

foreign key ในเอ็นทิตี้เป็นส่วนประกอบ (หมายเหตุ—primary key อาจก าหนดจากกลุ่มของ foreign key 
ในเอ็นทิตี้ หรืออาจก าหนดจาก foreign key เพียงบางส่วนผนวกกับแอทริบิวอ่ืนๆเพ่ิมเติม) ตัวอย่างเช่น 
บริษัทประกันชีวิตที่มีนโยบายที่จะท าประกันให้แก่ญาติของพนักงาน ที่ซึ่งพนักงานคนหนึ่งๆอาจจะมีญาติ
หรือไม่มีก็ได้ แต่ญาติคนหนึ่งๆจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับพนักงานคนหนึ่งๆ ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่า 
บุคคลหนึ่งๆจะไม่สามารถท าประกันตามนโยบายของบริษัทได้ถ้าไม่ได้เป็นญาติกับพนักงานคนหนึ่งๆ 

 รูป 4.11 จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้พนักงาน (EMPLOYEE) และญาติของพนักงาน 
(DEPENDENT) โดยที่ ERD ที่ถูกเขียนในรูปแบบของ Chen จะใช้กรอบสี่เหลี่ยมสองชั้นเพ่ือแสดงถึง weak 
entity และ ในรูป 4.12 จะแสดงถึงการด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ DEPENDENT ที่เป็น 
weak entity กับเอ็นทิตี้ EMPLOYEE ที่ซึ่งในตารางข้อมูล DEPENDENT จะมี primary key ที่เป็น 
composite key ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างแอทริบิว EMP_NUM (foreign key) และ DEP_NUM 

 

รูปที่ 4.11 ตัวอย่าง weak entity ใน ERD 
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รูปที่ 4.12 ตัวอย่าง weak entity ที่มีความสัมพันธ์แบบ strong relationship 

4.1.7 กำรมีส่วนร่วมกับควำมสัมพันธ์ 
 อย่างที่เราทราบดีว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้หนึ่งๆจะเป็นแบบสองทิศทาง ดังนั้น เราจึงควรที่จะ
ท าการก าหนด connectivity เพ่ือที่จะทราบถึงรูปแบบความสัมพันธ์ และท าการก าหนด cardinality เพ่ือ
ทราบถึงจ านวนน้อยสุดและมากสุดของแถวข้อมูลในเอ็นทิตี้หนึ่งๆที่ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลแถวหนึ่งๆใน
อีกเอ็นทิตี้หนึ่งๆ นอกจากนั้น เราควรที่จะต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์ (relationship 
participation) ของเอ็นทิตี้ที่ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 optional participation—จะเป็นความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี้ที่ซึง่การปรากฏขึ้นของข้อมูลครั้งหนึ่งๆใน
เอ็นทิตี้จะไม่ต้องการให้มีการปรากฏขึ้นของข้อมูลในอีกเอ็นทิตี้หนึ่ง ตัวอย่างเช่น “รายวิชา 
(COURSE) ก่อให้เกิดชั้นเรียน (CLASS)” แต่เราจะสังเกตุความจริงได้ว่า “รายวิชาหนึ่งอาจมีหรือไม่มี
ชั้นเรียนที่เกี่ยวเนื่องกันก็ได้” ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่าการปรากฏขึ้นของข้อมูลหนึ่งๆ (ข้อมูลแถว
หนึ่งๆ) ในตาราง COURSE จะไม่ต้องการให้มีการปรากฏขึ้นของข้อมูลในตาราง CLASS ที่ซึ่งจะท าให้
เอ็นทิตี้ CLASS จะถูกพิจารณาเป็น optional participation ของความสัมพันธ์กับเอ็นทิตี้ COURSE 
(หมายเหตุ—การแสดงถึง optional participation ในรูป 4.10 จะแสดงในรูปแบบของ Crow’s 
Foot ที่ซึ่งจะประยุกต์ใช้วงกลมในฝั่งของเอ็นทิตี้ที่มีลักษณะเป็น optional participation) 

 mandatory participation—จะเป็นความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี้ที่ซึ่งการปรากฏขึ้นของข้อมูลครั้ง
หนึ่งๆในเอ็นทติี้จะต้องการให้มีการปรากฏขึ้นของข้อมูลในอีกเอ็นทิตี้หนึ่ง โดยเมื่อเราพิจาณาที่เอ็นทิตี้
หนึ่งๆใน ERD ใดๆแล้วไม่พบสัญลักษณ์วงกลม เราจะสามารถสันนิษฐานได้ว่าเอ็นทิตี้ที่พิจารณาจะมี



85 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 
 

ส่วนร่วมกับความสัมพันธ์แบบ mandatory participation ที่ซึ่งจะใช้การขีดคร่อมเส้นเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์หนึ่งขีด ดังแสดงในรูป 4.11 ภายใต้รูปแบบของ Crow’s Foot  

เนื่องด้วยรูปแบบความสัมพันธ์มีหลากหลายประกอบกับประเภทของการมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์
อีกสองลักษณะ เราจะสามารถแสดง connectivity และ participation ได้หลายลักษณะดังแสดงในรูป 4.13 

 

รูปที่ 4.13 สัญลักษณ์เกี่ยวกับ cardinality ในรูปแบบของ Crow’s Foot 

 เนื่องจากการก าหนดความมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการออกแบบฐานข้อมูล 
ดังนั้น ลองพิจารณาตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่ท าการจ้างอาจารย์ที่จะท างานวิจัยเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้อง
สอนหนังสือแต่อย่างใด ถ้าเราพิจารณาที่ความสัมพันธ์ “อาจารย์ (PROFESSOR) สอนในชั้นเรียนต่างๆ 
(CLASS)” แต่อาจมีอาจารย์บางคนที่ไม่จ าเป็นต้องสอนหนังสือในชั้นเรียนต่างๆด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ 
PROFESSOR จะมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์ในแบบ mandatory participation กับเอ็นทิตี้ CLASS ดังนั้น 
ERD ในรูป 4.14 จะแสดง cardinality ของ CLASS ที่สัมพันธ์กับ PROFESSOR โดยจะมี cardinality เป็น 
(0, 3) ที่จะแสดงให้เห็นว่าอาจารย์คนหนึ่งๆอาจไม่จ าเป็นต้องสอนในชั้นเรียน แต่ถ้าจ าเป็นต้องสอนจะสามารถ
สอนได้ไม่เกิน 3 ชั้นเรียน แต่ในส่วนของเอ็นทิตี้ CLASS จะเกี่ยวเนื่องกับ PROFESSOR เพียงคนเดียวเท่านั้น 
(cardinality เป็น 1,1) 

 ความไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง mandatory และ optional participation สามารถก่อให้เกิด
ปัญหาตามมา ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยจะมีหลายวิชาที่เปิดสอน แต่ละรายวิชาจะสามารถมีได้หลายชั้นเรียน 
ดังนั้น เราสามารถท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี้รายวิชา (COURSE) และชั้นเรียน (CLASS) ได้เป็น 
“รายวิชาก่อให้เกิดชั้นเรียน” และ “จะไม่มีชั้นเรียนใดเลยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับรายวิชา” จากความสัมพันธ์ที่
วิเคราะห์ได้ เราจะสามารถสรุปได้ว่าเอ็นทิตี้ COURSE จะมีความเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์กับเอ็นทิตี้ CLASS 
แบบ mandatory participation แต่เราสามารถแสดงถึงการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี้ CLASS 
ได้ 2 กรณีดังนี้ (ดังแสดงในรูป 4.15 และ 4.16) 

 การมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์แบบ optional ของเอ็นทิตี้ CLASS จะท าให้มีความเป็นไปได้ที่
ภาควิชาหนึ่งจะท าการสร้างเอ็นทิตี้ COURSE จากนั้นจึงท าการสร้างเอ็นทิตี้ CLASS ซึ่งการ
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ด าเนินการดังกล่าวจะสอดคล้องกับความจริงที่อาจจะมีบาง COURSE ที่ไม่มีการเปิดชั้นเรียนเพ่ือสอน 
เช่น บาง COURSE อาจถูกสอนสองปีครั้ง หรือปีละครั้ง เป็นต้น 

 การมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์แบบ mandatory ของเอ็นทิตี้ CLASS จะถูกก าหนดจากความหมาย
ของความสัมพันธ์ “แต่ละ COURSE ก่อให้เกิด CLASS” โดยแต่ละ COURSE จ าเป็นที่จะต้อง
ก่อให้เกิด CLASS อย่างน้อยหนึ่ง CLASS ดังนั้นเมื่อมี COURSE หนึ่งๆปรากฏจะต้องมี CLASS หนึ่งๆ
ปรากฏด้วยเสมอ ซึ่งอาจท าให้ลักษณะการด าเนินงานหรือเงื่อนไขในการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไป 

จากการก าหนดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับความความสัมพันธ์ทั้งสองกรณีข้างต้น เราจะสังเกตุได้ว่า
การก าหนดให้เอ็นทิตี้ CLASS มีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์แบบ mandatory participation จะเป็นสิ่งที่ไม่
เหมาะสม เนื่องจากจะท าให้รูปแบบความสัมพันธ์ไม่ยืดหยุ่นและอาจจะไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง 
ด้วยเหตุนี้ เราควรที่จะพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี้ต่างๆอย่างถ่ีถ้วน 

 

รูปที่ 4.14 การมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์แบบ optional participation 

 

รูปที่ 4.15 เอ็นทิตี้ CLASS มีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์แบบ optional 

 

รูปที่ 4.16 เอ็นทิตี้ CLASS มีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์แบบ mandatory 

4.1.8 ระดับควำมสัมพันธ์ 
 ระดับความสัมพันธ์ (relationship degree) จะแสดงถึงจ านวนเอ็นทิตี้ที่มีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์
หนึ่งๆที่ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ทั้งสิ้น 3 ระดับดังแสดงในรูป 4.17 

 Unary relationship จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแถวข้อมูลในเอ็นทิตี้หนึ่งๆที่มีความสัมพันธ์กันเอง
ภายในเอ็นทิตี้ ตัวอย่างเช่น “พนักงาน (EMPLOYEE) หนึ่งๆจะเป็นหนังหน้าของพนักงานหลายๆคน
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(EMPLOYEEs)” จะเป็นความสัมพันธ์ภายในเอ็นทิตี้หนึ่งๆ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า recursive 
relationship ที่ซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงานภายในเอ็นทิตี้ EMPLOYEE 

 

รูปที่ 4.17 ระดับความสัมพันธ์ทั้ง 3 ระดับ 

 Binary relationship จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เอ็นทิตี้ใดๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ 
PROFESSOR และ เอ็นทิตี้ CLASS ที่ซึ่ง “อาจารย์คนหนึ่งๆจะต้องสอนในชั้นเรียนหนึ่งๆหรือมากกว่า
นั้น” 
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 Ternary relationship จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เอ็นทิตี้ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หมอ
(DOCTOR) คนหนึ่งๆจะสามารเขียนใบสั่งยา (PRESCRIPTION) ได้หลายใบ คนไข้ (PATIENT) คน
หนึ่งๆอาจได้รับใบสั่งยาหลายใบ และใบสั่งยาหนึ่งๆอาจมียา (DRUG) หลายชนิด ตามล าดับ จาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ DOCTOR, PATIENT และ DRUG ที่มี
ความสัมพันธ์กันผ่านใบสั่งยา ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกความสัมพันธ์ของทั้ง 3 เอ็นทิตี้นี้ว่า ternary 
relationship แต่อย่างไรก็ตาม การที่เอ็นทิตี้ต่างๆมีความสัมพันธ์กับใบสั่งยาจะท าให้ใบสั่งยามีข้อมูล
ต่างๆคือ หมอผู้ออกใบสั่งยา คนไข้ผู้รับยา และตัวยาที่ถูกสั่ง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เราจึงจ าเป็นที่จะต้อง
สร้างเอ็นทิตี้ใบสั่งยา (PRESCRIPTION) เพ่ือจัดเก็บรายละเอียดต่างๆของใบสั่งยา (ดังแสดงในรูป 
4.17) 

4.1.9 recursive relationship 
 Recursive relation จะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าแถวข้อมูลในเอ็นทิตี้หนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น 

 Unary relation ที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1:M สามารถแสดงได้โดย “พนักงานคนหนึ่งๆจะ
สามารถจัดการ/เป็นหัวหน้าของพนักงานหลายๆคน และพนักงานแต่ละคนจะเป็นลูกน้องของ
พนักงานคนหนึ่งๆ” 

 Unary relation ที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1:1 สามารถแสดงได้โดย “พนักงานคนหนึ่งๆอาจ
แต่งงานกับพนักงานอีกคนหนึ่ง” 

 Unary relation ที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบ M:N อาจสามารถแสดงได้โดย “รายวิชาหนึ่งๆอาจเป็น
บุรพวิชาของรายวิชาต่างๆ และรายวิชาต่างๆอาจมีหลายบุรพวิชา” 

จากตัวอย่างทั้ง 3 ข้างต้น เราสามารถพิจารณาถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของ unary relation (ดัง
แสดงในรูป 4.18) ที่จะมีรายละเอียดการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 4.18 รูปแบบความสัมพันธ์ของ unary relationship 
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 ความสัมพันธ์แบบ 1:1 จะสามารถด าเนินการสร้างตารางข้อมูลเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลดังแสดงในรูป 
4.19 ที่ซึ่งเราจะสามารถทราบถึงข้อมูลพนักงานที่แต่งงานกัน เช่น James Ramirez แต่งงานกับ 
Louise Ramirez และสามารถข้อมูลอีกนัยหนึ่งได้ว่าใครแต่งงานกับ James Ramirez เป็นต้น 

 ความสัมพันธ์แบบ 1:M จะสามารถด าเนินการสร้างตารางข้อมูลเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลดังแสดงในรูป 
4.20 ที่ซึ่งจะแสดงถึงการที่อุปกรณ์หนึ่งๆจะสามารถมีส่วนประกอบย่อยเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้หลายชิ้น 
(อุปกรณ์หนึ่งๆจะเกิดจากการประกอบกันของอุปกรณ์หลายๆชิ้น) ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์รหัส C-130 
(rotor assembly) จะประกอบไปด้วยหลายส่วนประกอบย่อย แต่ละส่วนประกอบหนึ่งๆจะสามารถ
ถูกใช้เพ่ือประกอบเป็น rotor assembly หนึ่งๆ แต่ถ้าอุปกรณ์หนึ่งๆสามารถเป็นส่วนประกอบย่อย
ของอุปกรณ์หลายชึ้นจะท าให้รูปแบบความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงจาก 1:M ไปเป็น M:N ที่ซึ่งเราจะต้อง
ท าการสร้างตารางข้อมูลใหม่เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน (ดังแสดงในรูป 4.21) 

 

รูปที่ 4.19 recursive relationship แบบ 1:1 ของความสัมพันธ์ EMPLOYEE แต่งงานกับ EMPLOYEE 

 

รูปที่ 4.20 recursive relationship แบบ 1:M ของความสัมพันธ์ PART เป็นส่วนประกอบย่อยของ PART 
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รูปที่ 4.21 recursive relationship แบบ M:M ของความสัมพันธ์ PART เป็นส่วนประกอบย่อยของ PART 

 ความสัมพันธ์แบบ M:N จะสามารถด าเนินการสร้างตารางข้อมูลเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลดังแสดงในรูป 
4.22 ที่ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ “รายวิชาหนึ่งๆจะสามารถเป็นบุรพวิชาของหลายรายวิชา และ
รายวิชาหนึ่งๆสามารถมีได้หลายบุรพวิชา” ที่ซึ่งจะต้องท าการสร้างตารางข้อมูลใหม่เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหนึ่งๆและรายวิชาที่เป็นบุรพวิชาทั้งหมด 

 

รูปที่ 4.22 recursive relationship แบบ M:M ของความสัมพันธ์ COURSE จะเป็นบุรพวิชาของ COURSE 
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4.1.10 กำรสร้ำงเอ็นทิตี้ใหม่ส ำหรับรูปแบบควำมสัมพันธ์แบบ M:N 
 อย่างที่เราทราบจากบทที่ 3 ที่ว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างสองเอ็นทิตี้ใดๆมีรูปแบบเป็น M:N เรา
จะต้องท าการสร้างเอ็นทิตี้ (ตารางข้อมูล) ใหม่เพ่ือเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองเอ็นทิตี้หลัก ตาราง
ใหม่ที่สร้างขึ้นจะถูกเรียกว่า “associative entity” หรือ “composite entity” ที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
primary key ของทั้งสองเอ็นทิตี้หลักและข้อมูลแอทริบิวอ่ืนๆเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนของนิสิตที่
ซึ่งมีกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเป็น “นักเรียนคนหนึ่งๆสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายชั้นรายวิชา (ชั้นเรียน) และ
รายวิชาหนึ่งๆจะเปิดโอกาสให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนได้หลายคน” จากการสังเกตุกฎเกณฑ์ทางธุรกิจนี้เราจะ
สังเกตุได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน (STUDENT) และ ชั้นเรียน (CLASS) จะมีความสัมพันธ์แบบ M:N 
ด้วยเหตุนี้เราจ าเป็นที่จะต้องสร้างเอ็นทิตี้ใหม่ที่เป็น composite entity เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสอง
เอ็นทิตี้หลัก ดังแสดงในรูป 4.23 

ในรูป 4.23 เราจะสังเกตุได้ว่าตารางข้อมูล ENROLL จะเป็น composite entity ที่ประยุกต์ใช้ 
primary key ของเอ็นทิตี้ STUDENT และ CLASS ประกอบกันเป็น primary key นอกจากนั้นตาราง 
ENROLL ยังมีข้อมูลอ่ืนๆ (ที่ไม่ได้เป็น primary key และ/หรือ foreign key) ที่บ่งบอกถึงข้อมูลต่างๆ เช่น 
เกรดที่ได้จากการเรียนและการลงทะเบียน จ านวนครั้งที่นิสิตคนหนึ่งๆขาดเรียน และข้อมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน นอกเหนือจากการก าหนด primary key และแอทริบิวต่างๆให้กับเอ็นทิตี้
ใหม่ที่สร้างขึ้น เราควรที่จะต้องพิจารณาถึงรูปแบบความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์ที่ซึ่งเราจะ
สังเกตุได้ว่า CLASS หนึ่งๆอาจยังคงมีอยู่ แม้ว่าจะไม่มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนใน CLASS นั้นๆเลย ดังนั้น เรา
ควรที่จะประยุกต์ใช้สัญลักษณ์วงกลม (สัญลักษณ์ส าหรับ optional participation) เพ่ือแสดงถึงการมีส่วน
ร่วมกับความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี้ STUDENT (ดังแสดงในรูป 4.24) โดยจากรูป 4.24 เราจะต้องท าการ
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ STUDENT และ CLASS ที่มีลักษณะเป็น M:N ให้เป็นความสัมพันธ์
แบบ 1:M สองความสัมพันธ์คือ 1 (STUDENT) : M (ENROLL) และ M (ENROLL) : 1 (CLASS) (ดังแสดงใน
รูป 4.25) จากรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าว เราจะสังเกตุได้ว่าชั้นเรียนหนึ่งๆจะไม่ปรากฏในตาราง ENROLL 
ถ้าไม่มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ และด้วยเนื่องจากชั้นเรียนหนึ่งๆจะไม่ปรากฏในตาราง 
ENROLL จะท าให้เอ็นทิตี้ ENROLL กลายเป็น optional participation ภายใต้ความสัมพันธ์กับเอ็นทิตี้ 
CLASS และในท านองเดียวกัน นักเรียนคนหนึ่งๆอาจยังไม่ท าการลงทะเบียนในตอนเข้าใหม่ ด้วยเหตุนี้จะท า
ให้เอ็นทิตี้ ENROLL เป็น optional participation ในความสัมพันธ์กับเอ็นทิตี้ STUDENT 



92 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 
 

 

รูป 4.23 การปรับเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์จาก M:N ไปเป็น 1:M 

 

รูปที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ STUDENT และ CLASS ที่เป็นแบบ M:N 

 

รูปที่ 4.25 composite entity ใน ERD 

4.2 ขั้นตอนกำรออกแบบแผนภำพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ 
 จากที่เราทราบในบทก่อนๆหน้า กระบวนการออกแบบฐานข้อมูลจะเป็นกระบวนการด าเนินการซ้ าๆ
กับกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 การสร้างค าอธิบายต่างๆเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆภายในองค์กร 

 การก าหนดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจจากค าอธิบายต่างๆข้างต้น 

 การระบุถึงเอ็นทิตี้หลักและความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้จากกฎเกณฑ์ทางธุรกิจต่างๆ 
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 การสร้างแผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้เบื้องต้น 

 การระบุถึงแอทริบิวต่างๆ primary key และ foreign key ภายในเอ็นทิตี้ต่างๆ 

 การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ (ขั้นตอนสุดท้าย) 
อาจมีเอ็นทิตี้ แอทริบิว และความสัมพันธ์ต่างๆที่ยังไม่ถูกพิจารณา ด้วยเหตุนี้กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการซ้ าเพ่ือที่จะได้แผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ที่สมบูรณ์ ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
จะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้และผู้ออกแบบมีความเห็นตรงกัน/ยอมรับแผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้และฟังก์ชัน
ต่างๆ ภายใต้กรอบการด าเนินงานขององค์กร (หมายเหตุ—ในระหว่างการเรียนรู้การด าเนินการต่างๆของ
องค์กร ผู้ออกแบบควนจะต้องสอบถาม/สัมภาษณ์พนักงานในองค์กรเพ่ือที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ/
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานต่างๆ นอกจากนั้น ผู้ออกแบบควรที่จะต้องพิจารณาแบบฟอร์ม (เอกสาร) 
ต่างๆและรายงานต่างๆท่ีถูกประยุกต์ใช้ในการด าเนินการในแต่ละวันด้วยเช่นกัน) 

ในการที่จะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการออกแบบฐานข้อมูลและแผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ ลอง
พิจารณาการสัมภาษณ์พนักงานในมหาวิทยาลัยเบื้องต้น ที่ซึ่งเราจะสามารถทราบถึงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ
ดังต่อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยจะแบ่งออกเป็นวิทยาลัยต่างๆ เช่น วิทยาลัยทางธุรกิจ วิทยาลัยทางศิลปะ 
วิทยาลัยทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยทางการศึกษา และวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ แต่ละวิทยาลัยจะถูกบริหารจัดการโดยหัวหน้าวิทยาลัยที่ซึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งๆ 
อาจารย์คนหนึ่งๆจะสามารถเป็นหัวหน้าวิทยาลัยได้เพียงวิทยาลัยเดียวเท่านั้น และอาจารย์
คนหนึ่งๆไม่จ าเป็นที่ต้องท าหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยาลัย จากข้อมูลข้างต้น เราจะสามารถระบุ
ได้ถึงเอ็นทิตี้ PROFESSOR และเอ็นทิตี้ SCHOOL ที่ซึ่งจะมีความสัมพันธ์แบบ 1:1 
นอกจากนั้นเรายังสามารถระบุถึง cardinality ในฝั่งของ PROFESSOR และในฝั่งของ 
SCHOOL ได้เป็น (1,1) และ (0,1) ตามล าดับ 

2. แต่ละวิทยาลัยจะมีหลายภาควิชา ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยทางธุรกิจจะมีภาควิชาการบัญชี ภาค
วิชาการจัดการและการตลาด ภาควิชาธุรกิจและการเงิน และภาควิชาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากข้อมูลข้างต้น เราจะสังเกตุได้ว่า cardinality ของการที่วิทยาลัยหนึ่งๆจะมี
ภาควิชามีค่าเป็น (1, N) ที่ซึ่งวิทยาลัยหนึ่งๆจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งภาควิชา แต่จะมีจ านวน
ภาควิชาสูงสุดแบบไม่จ ากัด ในทางกลับกัน เราจะสังเกตุได้อีกว่า cardinality ของการที่
ภาควิชาหนึ่งๆจะต้องสังกัดภายใต้วิทยาลัยหนึ่งๆจะมีค่าเป็น (1,1) จากกฎทางธุรกิจข้อ 1 
และ ข้อ 2 เราจะสามารถออกแบบแผนภาพเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ได้ดังรูป 4.26 

3. แต่ละภาควิชาจะมีรายวิชาต่างๆที่เปิดสอน ตัวอย่างเช่น ภาควิชาการจัดการและการตลาด
จะมีรายวิชาต่างๆที่เปิดสอน เช่น Introduction to Management, Principle of 



94 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 
 

Marketing และ Production Management แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางภาควิชาที่ไม่มี
รายวิชาเปิดสอนเนื่องจากเป็นภาควิชาที่เน้นในด้านการด าเนินการวิจัย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เรา
สามารถระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา (COURSE) และภาควิชา (DEPARTMENT) ได้
ดังรูป 4.27 ที่ซึ่งเอ็นทิตี้ COURSE จะเป็น optional participation ภายใต้ความสัมพันธ์กับ
เอ็นทิตี้ CLASS 

4. แต่ละรายวิชา (COURSE) จะสามารถมีได้หลายชั้นเรียน (CLASS) และแต่ละชั้นเรียนจะถูก
สอนโดยอาจารย์ (PROFESSOR) คนหนึ่งๆ ณ ห้องเรียนหนึ่งๆ ณ เวลาหนึ่งๆ จากกฎเกณฑ์
ทางธุรกิจข้างต้นจะท าให้เราทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ COURSE และเอ็นทิตี้ 
CLASS ที่ซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบ 1:M แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางรายวิชาใน
ภาควิชาที่ไม่ถูกเปิดสอนในชั้นเรียนหนึ่งๆ ดังนั้น เอ็นทิตี้ CLASS จะเป็น optional 
participation ภายใต้ความสัมพันธ์กับเอ็นทิตี้ COURSE (ดังแสดงในรูป 4.28) 

 

รูป 4.26 ERD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ PROFESSOR SCHOOL และ DEPARTMENT 

5. แต่ละภาควิชาจะต้องมีอาจารย์ในสังกัดอย่างน้อยหนึ่งคน ในภาควิชาหนึ่งๆจะต้องมีอาจารย์
คนหนึ่งในสังกัดที่ซึ่งจะท าหน้าที่หัวหน้าภาควิชา แต่อาจารย์ในสังกัดคนหนึ่งๆไม่จ าเป็นต้อง
ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าภาควิชา ด้วยเหตุนี้จะท าให้เอ็นทิตี้ PROFESSOR และเอ็นทิตี้ 
DEPARTMENT มีความสัมพันธ์ 2 ความสัมพันธ์คือ 1) อาจารย์คนหนึ่งๆจะต้องสังกัด
ภาควิชาหนึ่งๆ และภาควิชาหนึ่งๆจะต้องมีอาจารย์ภายในสังกัดอย่างน้อยหนึ่งคน และ 2) 
ภาควิชาหนึ่งๆจะมีอาจารย์คนหนึ่งๆที่ท าหน้าเป็นหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์คนหนึ่งๆไม่
จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้าภาควิชา เมื่อพิจารณาที่ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่เป็น
หัวหน้าภาควิชา เราจะสังเกตุได้ว่าเอ็นทิตี้ DEPARTMENT จะเป็น optional participation 
ภายใต้ความสัมพันธ์ดังกล่าว (ดังแสดงในรูป 4.29) 
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รูปที่ 4.27 ERD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ DEPARTMENT และ COURSE 

 

รูปที่ 4.28 ERD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ COURSE และ CLASS 

 

รูปที่ 4.29 ERD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ PROFESSOR และ DEPARTMENT 

6. อาจารย์คนหนึ่งๆสามารถเลือกที่จะด าเนินการวิจัยเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องสอนหนังสือแต่
อย่างใด แต่ถ้าอาจารย์ต้องการสอนหนังสือจะมีสิทธิ์สอนได้ไม่เกิน 4 ชั้นเรียน ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ PROFESSOR และ CLASS จะเป็น 1:M ที่ซึ่งเอ็นทิตี้ 
CLASS จะเป็น optional participation ภายใต้ความสัมพันธ์ดังกล่าว (ดังแสดงในรูป 4.30) 

 

รูปที่ 4.30 ERD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ PROFESSOR และ CLASS 
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7. นักเรียนคนหนึ่งๆอาจลงทะเบียนเรียนในหลายชั้นเรียน แต่จะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา
หนึ่งได้ครั้งเดียวในภาคการศึกษาหนึ่งๆเท่านั้น ตัวอย่างเช่น นักเรียนคนหนึ่งอาจท าการ
ลงทะเบียนเรียน 5 รายวิชา คือ Statistics, Accounting, English, Database และ 
History เป็นต้น แต่นักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชา Statistics ซ้ ากันในภาค
การศึกษาเดียวกันได้ นอกจากนั้น นักเรียนแต่ละคนจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 6 
รายวิชาได้ และแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 35 คน จากข้อมูล
ทั้งหมดข้างต้น เราจะสามารถระบุได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ STUDENT และ 
CLASS จะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ M:N แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่ CLASS  หนึ่งๆ
อาจไม่มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนเลยก็เป็นได้ ที่ซึ่งจะท าให้เอ็นทิตี้ STUDENT จะเป็น 
optional participation ภายใต้ความสัมพันธ์กับเอ็นทิตี้ CLASS และจากความสัมพันธ์ใน
ลักษณะ M:N เราจะต้องท าการสร้างเอ็นทิตี้ ENROLL ขึ้นใหม่ เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ความสัมพันธ์จาก M:N ไปเป็น 1:M ดังแสดงในรูป 4.31 ที่ซึ่งจะเป็นสองความสัมพันธ์ใน
รูปแบบ 1:M คือ 1 (STUDENT) : M (ENROLL) และ M (ENROLL) : 1 (CLASS) และเมื่อ
เราพิจารณาที่ความสัมพันธ์ทั้งสองเราจะสามารถก าหนด cardinality ของการลงทะเบียน
เรียนได้เป็น (0,6) และสามารถก าหนด cardinality ของการลงทะเบียนเรียนวิชาหนึ่งๆได้
เป็น (0, 35) ตามล าดับ 

8. แต่ละภาควิชาจะมีนักเรียนในสังกัดหลายคน แต่นักเรียนคนหนึ่งๆจะสังกัดได้เพียงภาควิชา
เดียวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีนิสิตบางรายที่ยังไม่มีสังกัดในตอนเริ่มแรก ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้เอ็นทิตี้ DEPARTMENT จะเป็น optional participation ภายใต้ความสัมพันธ์กับ
เอ็นทิตี้ STUDENT (ดังแสดงในรูป 4.32) 

9. นักเรียนแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนหนึ่งๆ แต่อาจารย์ที่ปรึกษาคนหนึ่งๆจะต้องเป็น
อาจารย์ที่ซึ่งจะสามารถให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้หลายคน อาจารย์คนหนึ่งๆอาจไม่
จ าเป็นต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนใดเลยก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้ เอ็นทิตี้
นักเรียน (STUDENT) จะมีความสัมพันธ์กับเอ็นทิตี้อาจารย์ (PROFESSOR) ที่ซึ่ง STUDENT 
จะเป็น optional participation ภายใต้ความสัมพันธ์ดังกล่าว (ดังแสดงในรูป 4.33) 

10. ชั้นเรียนหนึ่งๆจะถูกสอนในห้องเรียนหนึ่งๆภายในอาคารหนึ่งๆที่ซึ่งอาคารหนึ่งๆจะมี
ห้องเรียนหลายห้อง ด้วยเหตุนี้  เราจะสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร 
(BUILDING) ห้องเรียน (ROOM) และชั้นเรียน (CLASS) ได้ดังแสดงในรูป 4.34 

จากกฎเกณฑ์ทางธุรกิจทั้ง 10 ข้อข้างต้น เราจะสามารถระบุได้ถึงเอ็นทิตี้ SCHOOL, COURSE, 
DEPARTMENT, CLASS, PROFESSOR, STUDENT, BUILDING, ROOM และ ENROLL (เป็นเอ็นทิตี้ที่ถูก
สร้างขึ้นใหม่จากความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ STUDENT และ CLASS) นอกจากนั้น เรายังสามารถก าหนด
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รูปแบบความสัมพันธ์ connectivity และ cardinality จากกฎเกณฑ์ทางธุรกิจดังกล่าวได้ดังแสดงในรูป 4.35 
และ 4.36 

 

รูปที่ 4.31 ERD แสดงการสร้างเอ็นทิตี้ ENROLL ใหม่ 

 

รูปที่ 4.32 ERD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ DEPARTMENT และ STUDENT 

 

รูปที่ 4.33 ERD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ PROFESSOR และ STUDENT 

 

รูปที่ 4.34 ERD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ BUILDING ROOM และ CLASS 
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รูปที่ 4.35 รายละเอียดเอ็นทิตี้และความสัมพันธ์จากกฎเกณฑ์ทางธุรกิจทั้ง 10 ข้อ 
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รูปที่ 4.36 ERD ที่สมบูรณ์จากกฎเกณฑ์ทางธุรกิจทั้ง 10 ข้อ 

ค ำถำมท้ำยบท 
1. เงื่อนไขใดที่สามารถตัดสินได้ว่าเอ็นทิตี้หนึ่งๆจะเป็น weak entity? จงยกตัวอย่างประกอบ 
2. Strong (identifying) relationship คืออะไร? และเราจะสามารถแสดงถึง strong relationship 

ภายใต้รูปแบบของ Crow’s Foot ได้อย่างไร? 
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3. จงพิจารณากฎเกณฑ์ทางธุรกิจ “an employer may have many degrees” แล้วอธิบายเกี่ยวกับ
เอ็นทิตี้ แอทริบิว และความสัมพันธ์จากกฎเกณฑ์ทางธุรกิจข้างต้น 

4. Composite entity คืออะไร? เราจะสามารถประยุกต์ใช้ composite key ได้อย่างไร? 
5. จงพิจารณา ERD ดังรูปแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

a. จงเขียนกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่สะท้อนถึงเอ็นทิตี้และความสัมพันธ์ต่างๆ 
b. ระบุถึง cardinality ทั้งหมดใน ERD 

6. Recursive relationship คืออะไร? จงยกตัวอย่างประกอบ 
7. เราจะสามารถแสดงส่วนประกอบต่างๆดังต่อไปนี้ ใน ERD ภายใต้รูปแบบของ Crow’s Foot ได้

อย่างไร 
a. เอ็นทิตี้ 
b. Cardinality (0, N) 
c. Weak relationship 
d. Strong relationship 

8. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง composite key และ composite attribute? 
9. เมื่อเราต้องท าการจัดเก็บข้อมูลแอทริบิวที่มีลักษณะเป็นแบบ multivalued attribute เราจะ

สามารถจัดการได้อย่างไร? 
10. Derived attribute มีลักษณะอย่างไร? จงยกตัวอย่างประกอบ 


