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บทที่ 6 นอร์มัลไลเซชัน 
วัตถุประสงคข์องบทเรียน 
 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับนอร์มัลไลเซชันและความส าคัญของกระบวนการดังกล่าว 

 ศึกษาเก่ียวกับนอร์มัลฟอร์มในรูปแบบ 1NF, 2NF, 3NF, BCNF และ 4NF 

 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ตามระดับต่างๆของนอร์มัลฟอร์ม 

 ศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดนอร์มัลไลเซชันควบคู่กับการสร้างแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

 ศึกษาเก่ียวกับกรณีท่ีการด าเนินการดีนอร์มัลไลเซชันจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 

เนื้อหาของบทเรียน 

ความต้องการในการประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชัน ขั้นตอนการด าเนินการนอร์มัลไลเซชัน การ
ปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่รูปแบบ 1NF การปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่รูปแบบ 2NF การปรับเปลี่ยน
ตารางข้อมูลให้อยู่รูปแบบ 3NF การพัฒนาการออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูล การพิจารณาการใช้ 
surrogate key นอร์มัลฟอร์มระดับสูง การลดทอนระดับของนอร์มัลฟอร์ม ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูล 

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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การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีจะส่งผลให้เราสามารถสร้างโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล (โครงสร้าง
ตารางข้อมูล) ที่ดีได้ ดังนั้นในบทนี้เราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการประเมินคุณภาพของ
โครงสร้างตารางข้อมูลเพื่อควบคุมความซ้ าซ้อนและลดทอนความผิดปกติของข้อมูล ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ออกแบบฐานข้อมูลให้มีคุณภาพที่เรียกว่า นอร์มัลไลเซชัน (Normalization) นอกเหนือจากเนื้อหาข้างต้น เรา
จะท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของโครงสร้างตารางข้อมูลที่ดี  และท าการศึกษาการปรับเปลี่ยน/แก้ไข
โครงสร้างตารางข้อมูลที่ไม่ดีให้กลายเป็นโครงสร้างตารางข้อมูลที่ดี 

 จากเนื้อหาในบทก่อนๆหน้าจะท าให้เราทราบว่าตารางข้อมูล (เอ็นทิตี้) จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่
ส าคัญของการออกแบบฐานข้อมูล ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้การออกแบบโครงสร้างของตารางข้อมูลส าหรับ
ระบบฐานข้อมูลหนึ่งๆจะต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน การออกแบบครั้งหนึ่งๆอาจมีการก าหนดโครงสร้าง
ตารางข้อมูลที่ดีหรือไม่ดีก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีค าถามที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตารางข้อมูลหนึ่งๆมีโครงสร้าง
ตารางข้อมูลที่ไม่ดี? และเราจะสามารถท าการออกแบบหรือก าหนดโครงสร้างตารางข้อมูลที่ดีได้อย่างไร จาก
ค าถามท้ังสองข้อ เราสามารถตอบได้ด้วยการประยุกต์ใช้ขั้นตอนนอร์มัลไลเซชันที่เป็นขั้นตอนส าหรับประเมิน
และปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างตารางข้อมูลเพื่อที่จะลดทอนความซ้ าซ้อนและลดทอนความผิดปกติของข้อมูล 

 นอร์มัลไลเซชันจะเป็นการท างานปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างตารางหลายขั้นตอนเรียงต่อกัน โดย
รูปแบบโครงสร้างที่ถูกปรับเปลี่ยนจะเรียกว่า นอร์มัลฟอร์ม (normal form) ที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย first 
normal form (1NF), second normal form (2NF), third normal form (3NF) และ fourth normal 
form (4NF) ตามล าดับ โดยปกติของการออกแบบฐานข้อมูลของธุรกิจทั่วๆไปมักจะประยุกต์ใช้เพียงขั้นตอน
การปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 1NF, 2NF และ 3NF เพ่ือที่จะได้โครงสร้างตารางข้อมูลที่ดี แต่
อย่างไรก็ตาม ในการประยุกต์ใช้ขั้นตอนนอร์มัลไลเซชัน เราควรที่จะต้องพยายามด าเนินการตามนอร์มัลฟอร์ม
ต่างๆไปจนกระทั่งนอร์มัลฟอร์มในระดับสูงสุดให้ได้ ซึ่งโดยปกติของนอร์มัลฟอร์มระดับสูงจะท าให้เกิดการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลเพ่ิมมากขึ้นที่ซึ่งจะท าให้การที่จะเข้าถึงข้อมูลเราจะต้องใช้การ 
JOIN ที่เพ่ิมข้ึนด้วย (จะท าให้สิ้นเปลืองเวลาในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น) ดังนั้น ในบางสถานการณ์เราอาจ
ท าเป็นต้องลดทอนระดับของนอร์มัลฟอร์ม (เรียกว่า denormalization) เพ่ือลดทอนเวลาในการเข้าถึงข้อมูล 
ตัวอย่างเช่น การลดทอนระดับของนอร์มัลฟอร์มจาก 3NF ไปเป็น 2NF เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การลดทอน
ระดับของนอร์มัลฟอร์มจะก่อให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เราควรที่จะพิจารณาถึงจุดสมดุล
ระหว่างความซ้ าซ้อนของข้อมูลและเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือที่จะได้ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 

6.1 ความต้องการในการประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชัน 
 โดยปกติของการออกแบบฐานข้อมูลมักจะท าการประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชันร่วมกับการออกแบบ
แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ ที่ซึ่งจะประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชันใน 2 สถานการณ์ คือ 

1) เมื่อเราท าการออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลจากความต้องการทางธุรกิจรวมถึงกฎเกณฑ์ทาง
ธุรกิจ เราจะท าการออกแบบแบบจ าลองข้อมูลด้วยการสร้าง ERD หลังจากสร้าง ERD เสร็จสิ้น เรา
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สามารถประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชันเพ่ือ (i) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแอทริบิวในแต่ละเอ็นทิตี้ 
และ (ii) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล และ 

2) เมื่อเราถูกร้องขอให้ท าการปรับปรุง/แก้ไขโครงสร้างของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ
แฟ้มข้อมูล เอกสารตารางข้อมูล และฐานข้อมูลเก่า เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้เราสามารถประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชันเพื่อท าการปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเดิมให้
มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ จากสองสถานการณ์ข้างต้นจะเป็นการประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชันส าหรับการก าหนด
โครงสร้างข้อมูลใหม่หรือการประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชันส าหรับปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างข้อมูลเดิมที่ซึ่งจะเป็น
การด าเนินการนอร์มัลไลเซชันด้วยกระบวนการเดียวกัน 

 ในการที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนอร์มัลไลเซชันมากขึ้น ลองพิจารณาโครงสร้างการ
จัดเก็บข้อมูลของบริษัท KOM ที่ซึ่ง 1) บริษัทสามารถรับงานได้หลายงาน/โปรเจค 2) แต่ละโปรเจคจะมีรหัส
โปรเจค ชื่อโปรเจค พนักงานที่ถูกก าหนดให้ท างานในโปรเจค และ อ่ืนๆ 3) พนักงานแต่ละคนจะมีรหัสพนังาน 
ชื่อ และต าแหน่งหน้าที่ เป็นต้น ในการที่จะคิดค่าใช้จ่ายของโปรเจคหนึ่งๆ บริษัท KOM จะคิดจากจ านวน
ชั่วโมงท่ีพนักงานท างานที่ซึ่งจะมีอัตราค่าจ้างตามต าแหน่งต่อชั่วโมงการท างานหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น ค่าจ้างของ
พนักงานคอมพิวเตอร์จะมีค่าจ้างแตกต่างจากค่าจ้างของวิศวกร ดังนั้นบริษัท KOM จะสามารถสร้างรายงาน
สรุปค่าใช้จ่ายได้ดังรูป 6.1 

 

รูปที่ 6.1 ตัวอย่างตารางค่าแรงของพนักงานในโปรเจคต่างๆ 
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 จากรูป 6.1 จะแสดงถึงโปรเจคต่างๆของบริษัท พนักงานที่ท างานในแต่ละโปรเจค ต าแหน่งของ
พนักงาน ค่าแรงของพนักงานต่อชั่วโมง และจ านวนชั่วโมงที่พนักงานคนหนึ่งๆท างานในโปรเจคหนึ่งๆ 
ตามล าดับ เมื่อเราท าการสังเกตุที่ข้อมูลในรูป 6.1 เราจะพบว่าพนักงานคนหนึ่งๆสามารถท างานได้หลายโปร
เจค ตัวอย่างเช่น Darlene Smithson (รหัสพนักงาน 112) จะท างานในสองโปรเจคคือ Amber Wave และ 
Starflight ตามล าดับ และในรายงานจะไม่ท าการจัดเก็บค่าแรงที่ต้องจ่ายในแต่ละโปรเจค รวมถึงค่าแรง
ทั้งหมดท่ีต้องจ่ายส าหรับทุกโปรเจค ดังนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว เราจะต้องท าการค านวณจาก ค่าแรง
ของพนักงานต่อชั่วโมง (CHG_HOUR) คูณกับ จ านวนชั่วโมงที่พนักงานคนหนึ่งๆท างานในโปรเจคหนึ่งๆ
(HOURS) ที่ซึ่งราคาค่าแรงทั้งหมดจะมีลักษณะเป็น derived attribute ที่ไม่ถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล 

 นอกเหนือจากกข้อสังเกตุข้างต้น เรายังสังเกตุได้อีกว่าโครงสร้างของข้อมูลที่แสดงในรูป 6.1 จะไม่
สอดคล้องกับการขั้นตอนการออกแบบ ERD ในบทที่ 3 และ 4 ที่ซึ่งจะมีข้อบกพร่องต่างๆดังนี้ 

1. ข้อมูลรหัสโปรเจค (PROJ_NUM) ควรจะท าหน้าที่เป็น primary key หรือเป็นส่วนหนึ่งของ primary 
key แต่ข้อมูลรหัสโปรเจคในรูป 6.1 จะมีค่า NULL ในบางแถวข้อมูลที่ซึ่งจะท าให้ตารางข้อมูลขาด
คุณสมบัติ entity integrity 

2. ข้อมูลมีความซ้ าซ้อนที่ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดปกติของข้อมูลดังนี้ 
a. Update anomalies—เช่น การปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการท างานของพนักงานรหัส 105 

จะต้องท าการอัพเดทหลายแถวข้อมูลด้วยกัน ที่ซึ่งจะขัดกับหลักการอัพเดทข้อมูลที่ควรที่
จะต้องท าการอัพเดทข้อมูลเพียงครั้งเดียว 

b. Insertion anomalies—เช่น การเพ่ิมพนักงานใหม่ให้ท างานในโปรเจคหนึ่งๆ ถ้าพนักงาน
คนหนึ่งๆยังไม่ถูกก าหนดให้ท างานโปรเจคใดๆเลย เราจะต้องท าการสร้างโปรเจคสมมติ
ขึ้นมาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลพนักงาน 

c. Deletion anomalies—เช่น พนักงานคนหนึ่งๆจะมีความสอดคล้องกับโปรเจคต่างๆ ถ้า
พนักงานลาออกจากบริษัทจะท าให้ข้อมูลพนักงานถูกลบ และข้อมูลการท างานโปรเจคต่างๆ
ของพนักงานก็จะต้องถูกลบด้วยเช่นกัน แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ข้อมูลโปรเจคสูญหายไป เรา
จะต้องจ าลองข้อมูลพนักงานสมมติขึ้นมาเพ่ือคงไว้ซึ่งข้อมูลโปรเจคต่างๆ 

จากข้อบกพร่องข้างต้นจึงเป็นเหตุให้มีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้างการจัดข้อมูลที่ซึ่ง
เราสามารถประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชันเพื่อท าให้โครงสร้างข้อมูลมีคุณภาพที่ดีได้ 

6.2 ขั้นตอนการด าเนินการนอร์มัลไลเซชัน 
 ในส่วนนี้เราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชันเพ่ือท าการสร้าง  (ปรับเปลี่ยน)
ตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบนอร์มัลฟอร์มเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้นอร์
มัลไลเซชันคือการท าให้แน่ใจได้ว่าแต่ละตารางข้อมูลจะมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของตารางข้อมูลที่ดี
ที่จะมีคุณลักษณะดังนี้ 
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 แต่ละตารางข้อมูลจะถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประเภทหนึ่งๆเท่านั้น 

 จะต้องไม่มีข้อมูลที่ไม่จ าเป็นถูกจัดเก็บอยู่ในหลายๆตาราง 

 แอทริบิวต่างๆในตารางข้อมูลที่ไม่ได้เป็น primary key หรือเป็นส่วนหนึ่งของ primary key จะต้อง
ขึ้นกับ primary key  ที่ซึ่งการขึ้นกับ primary key จะช่วยท าให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลจะมีความเป็น
เอกลักษณ ์และเราสามารถประยุกต์ใช้ primary key หนึ่งๆเพื่ออ้างถึงแถวข้อมูลหนึ่งๆได้ 

 แต่ละตารางข้อมูลจะต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ insertion anomaly, update anomaly และ 
deletion anomaly ที่ซึ่งจะท าให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลจะมีความสมบูรณ์และความสอดคล้องซึ่งกันและ
กัน 

ในการที่จะท าให้ตารางข้อมูลหนึ่งๆมีคุณลักษณะข้างต้น การประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชันจะด าเนินการ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไขโครงสร้างของตารางข้อมูลที่ซึ่งจะปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบนอร์มัลฟอร์มในระดับที่สูงขึ้น
ที่ซึ่งแต่ละระดับของนอร์มัลฟอร์มจะมีคุณลักษณะเบื้องต้นดังรูป 6.2 

 

รูปที่ 6.2 คุณลักษณะเบื้องต้นของนอร์มัลฟอร์ม 

 จากรูป 6.2 เราจะสังเกตุได้ว่านอร์มัลฟอร์มในระดับต่ าสุด (1NF) จะต้องการให้มีการก าหนด 
primary key ที่อาจเกิดจากการเลือกแอทริบิวหนึ่งๆหรือกลุ่มของแอทริบิวที่มีลักษณะเป็น candidate key ที่
จะใช้ในการอ้างถึงข้อมูลแถวหนึ่งๆในตารางข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม ตารางข้อมูลหนึ่งๆอาจมีได้หลาย 
candidate key ที่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้น ในระหว่างขั้นตอนนอร์มัลไลเซชัน เราจะท าการ
สมมติว่าในตารางข้อมูลหนึ่งๆจะมีเพียงแค่ 1 candidate key ที่ท าหน้าที่เป็น primary key เท่านั้น 

 จากรูป 6.2 เราจะสังเกตุได้ว่านอร์มัลฟอร์มนั้นมีหลายระดับ แต่โดยส่วนใหญ่ของการประยุกต์ใช้นอร์
มัลไลเซชันมักจะมีวัตถุที่จะท าให้ตารางข้อมูลมีโครงสร้างในรูปแบบของ 3NF ที่ซึ่งจะสามารถลดทอนความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลได้ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางงานที่ต้องการที่จะท าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตารางข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบนอร์มัลฟอร์มในระดับที่สูงขึ้นที่จะท าให้ต้องใช้เวลาในการเข้าถึง/จัดการกับข้อมูลที่มากขึ้น ด้วย
เหตุนี้ ในการออกแบบฐานข้อมูลขององค์กรภาคธุรกิจมักจะท าการปรับเปลี่ยน/แก้ไขโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบของ 3NF เพ่ือรักษาสมดุลระหว่างปริมาณความซ้ าซ้อนของข้อมูลและเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล 
ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ 3NF เท่านั้น 

 ก่อนที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนอร์มัลไลเซชั่น เราควรที่จะทบทวนความเข้าใจในกรอบ
ความคิดเก่ียวกับ functional dependence ที่ซึ่งจะสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 6.3 
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รูปที่ 6.3 แนวความคิดเกี่ยวกับ functional dependence 

 ความเข้าใจเกี่ยวกับ functional dependence จะเป็นสิ่งส าคัญที่ซึ่งกรอบความคิดดังกล่าวจะใช้ใน
การก าหนด functional dependency (การข้ึนแก่กันของแอทริบิวหรือการพ่ึงพาอาศัยกันของแอทริบิว) ของ
ข้อมูลในตารางข้อมูลหนึ่งๆ ซึ่งโดยปกติของขั้นตอนนอร์มัลไลเซชันจะท าการพิจารณาตารางข้อมูลทีละตาราง 
จากนั้นจะท าการระบุถึง dependency ของข้อมูลในตารางข้อมูลที่พิจารณาแล้วท าการนอร์มัลไลซ์ 
dependency ของตารางข้อมูลนั้นๆ 

 functional dependency จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) partial dependency และ 
2) transitive dependency โดย partial dependency จะปรากฏขึ้นเมื่อมี functional dependency ที่
ซึ่งจะมีการพ่ึงพาอาศัย (determines) แอทริบิวที่ท าหน้าที่เป็น candidate primary key เพียงบางส่วน 
ตัวอย่างเช่น ถ้าก าหนดให้ (A,B) เป็น composite primary key ที่เป็น candidate key และมี functional 

dependency เป็น (A, B)  (C,D) และ  B  C ตามล าดับ ซึ่งจาก functional dependency ทั้งสอง 

เราจะสามารถสรุปได้ว่า functional dependency B  C จะมีลักษณะเป็น partial dependency 
เนื่องจาก C ที่เป็นแอทริบิวหนึ่งในตารางข้อมูลจะมีการขึ้นกับแอทริบิว B ที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ primary key 
(เราสามารถสรุปได้ว่า แอทริบิว C จะขึ้นกับบางส่วนของ candidate primary key) แต่ในส่วนของ 
transitive dependency จะปรากฏขึ้นเมื่อมี functional dependency ระหว่างแอทริบิวที่ไม่ได้ท าหน้าที่
เป็น primary key (หรือเป็นส่วนหนึ่งของ candidate primary key) ตัวอย่างเช่น ถ้าก าหนดให้ X เป็น 

candidate primary key และมี functional dependency เป็น X  Y, Y  Z ซึ่งจาก functional 

dependency ทั้งสอง เราจะสามารถสรุปได้ว่า Y  Z จะเป็น functional dependency ระหว่างแอทริ
บิวที่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็น primary key ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างขั้นตอนนอร์มัลไลเซชัน เราจะต้องท าการค้นหา 
functional dependency ทั้งสองประเภทข้างต้นในตารางข้อมูลหนึ่งๆแล้วท าการก าจัด functional 
dependency เหล่านั้นเพื่อที่จะท าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตารางข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

6.3.1 การปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่รูปแบบ 1NF 
 การสร้างแบบจ าลองข้อมูลหนึ่งๆจะเป็นการก าหนดโครงสร้างของเอ็นทิตี้หรือตารางข้อมูลต่างๆที่ซึ่ง
จะมีคีย์ต่างๆภายในตารางข้อมูลเหล่านั้น แต่เมื่อเราท าการพิจารณาข้อมูลในรูป 6.1 เราจะสังเกตุได้ว่าข้อมูล
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จะมี “repeating group” ที่ซึง่จะเป็นกลุ่มของแถวข้อมูลที่ขึ้นกับการปรากฏขึ้นครั้งหนึ่งๆของแอทริบิวที่ท า
หน้าที่เป็น primary key ตัวอย่างเช่น การปรากฏขึ้นของรหัสโปรเจค (PROJ_NUM) แต่ละครั้งสามารถอ้างถึง
ข้อมูลหลายแถว เช่น การปรากฏขึ้นครั้งหนึ่งๆของรหัสโปรเจค 15 (PROJ_NUM = 15) ที่เป็นรหัสของโปร
เจค Evergreen จะมีการอ้างถึงข้อมูลทั้งสิ้น 5 แถว โดยข้อมูลทั้ง 5 แถวนี้จะเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีรหัสโปรเจคเดียวกัน จากการปรากฏขึ้นของ repeating group  จะก่อให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลที่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงในการสร้างแบบจ าลองข้อมูล ด้วยเหตุนี้  เราจึงควรที่
จะต้องท าการประยุกต์ใช้วิธีการนอร์มัลไลเซชันเพ่ือก าจัด repeating group ออกจากตารางข้อมูลที่ซึ่งจะท า
ให้แน่ใจได้ว่า primary หนึ่งๆจะต้องอ้างถึงข้อมูลเพียงแถวข้อมูลเดียวเท่านั้น การก าจัด repeating group 
ออกจากตารางข้อมูลจะช่วยท าให้เราทราบได้ว่าเราได้มีการพยายามที่จะท าให้ตารางข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ
นอร์มัลฟอร์ม โดยขั้นตอนวิธีการนอร์มัลไลเซชันเพ่ือท าให้ตารางข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ 1NF จะประกอบไป
ด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การก าจัด repeating groups 
 ขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการแสดงข้อมูลในรูปแบบของตาราง (มีลักษณะเหมือนกันตารางข้อมูลสเปรดชีท) 
ที่ซึ่งแต่ละเซลล์จะมีค่าของข้อมูลที่ปรากฏเพียงค่าเดียวและแต่ละเซลล์ของข้อมูลจะไม่มี repeating group 
จากนั้นเราจะด าเนินการก าจัด repeating group ด้วยการลบค่า NULL ออกทั้งหมดเพ่ือท าให้แน่ใจได้ว่าแต่
ละแอทริบิวที่เป็น repeating group จะมีค่าของข้อมูลที่เหมาะสม ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาข้อมูลในรูป 6.1 เรา
จะสามารถท าการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้เป็น 1NF ได้ดังแสดงในรูป 6.4 

 

รูปที่ 6.4 ตัวอย่างตารางข้อมูลที่ไม่มี NULL ในแอทริบิวที่เป็น repeating group 
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ขั้นตอนที่ 2: การก าหนด primary key 
 จากรูป 6.2 เราจะสังเกตุได้ว่าแอทริบิวรหัสโปรเจค (PROJ_NUM) ไม่สามารถท าหน้าที่เป็น primary 
key ได้ เนื่องจาก PROJ_NUM ไม่สามารถระบุได้ถึงแถวข้อมูลหนึ่ง (ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแถว
ข้อมูลได้) ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องท าการก าหนด primary key ให้กับตารางข้อมูลดังกล่าวที่ซึ่งจะเป็น 
composite primary key ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างแอทริบิวรหัสโปรเจค (PROJ_NUM) และรหัส
พนักงาน (EMP_NUM) ที่ซึ่งจะสามารถอ้างถึงแถวข้อมูลหนึ่งๆเท่านั้น 

ขั้นตอนที่ 3: การระบุถึงการขึ้นแก่กัน/การพึ่งพาอาศัยระหว่างแอทริบิวต่างๆในตารางข้อมูล 
 หลังจากข้ันตอนการก าหนด primary key ให้กับตารางข้อมูล เราจะสามารถระบุได้ถึงการขึ้นแก่กัน/
การพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างแอทริบิว (dependency) ได้เป็น 

PROJ_NUM, EMP_NUM  PROJ_NAME, EMP_NAME, JOB_CLASS, CHG_HOUR, HOURS 

ที่ซึ่งข้อมูลในแอทริบิว PROJ_NAME, EMP_NAME, JOB_CLASS, CHG_HOUR, HOURS จะขึ้นกับแอทริบิว 
PROJ_NUM และ EMP_NUM นอกเหนือจากการขึ้นแก่กันข้างต้นแล้วยังมีขึ้นแก่กันของแอทริบิวอ่ืนๆใน
ตารางข้อมูลอีก เช่น รหัสโปรเจคหนึ่งๆจะสามารถระบุได้ถึงชื่อโปรเจคหนึ่งๆได้ ดังนั้นเราสามารถระบุได้ว่าชื่อ
โปรเจค (PROJ_NAME) จะข้ึนกับรหัสโปรเจค (PROJ_NUM) ที่ซึ่งเราจะสามารถแสดงการขึ้นแก่กันของแอทริ
บิวได้เป็น 

PROJ_NUM  PROJ_NAME 

นอกจากนั้น เรายังทราบได้อีกว่าถ้าเราทราบถึงรหัสพนักงานหนึ่งๆจะท าให้เราทราบถึงชื่อของพนักงาน 
ต าแหน่งของพนักงาน และอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงของพนักงานคนนนั้นๆ ดังนั้น เราสามารถระบุถึงการขึ้นแก่
กันของแอทริบิวได้เป็น 

EMP_NUM  EMP_NAME, JOB_CLASS, CHG_HOUR 

และท้ายสุด เราจะสามารถระบุได้ว่าถ้าเราทราบถึงต าแหน่งงานหนึ่งๆเราจะสามารถทราบถึงอัตราค่าจ้างต่อ
ชั่วโมงของต าแหน่งๆงานนั้นๆได้ ดังนั้นเราจะสามารถระบุถึงการขึ้นแก่กันของแอทริบิวได้เป็น 

JOB_CLASS  CHG_HOUR 

การขึ้นแก่กันของแอทริบิวท้ายสุดจะเป็นการขึ้นแก่กันของแอทริบิวที่ไม่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ 
primary key ที่ซึ่งจะส่งสัญญาณบ่งบอกถึงการมี transitive dependency ในตารางข้อมูลที่ซึ่งเราจะต้องท า
การพิจารณาต่อไป แต่ส าหรับการขึ้นแก่กันของแอทริบิวทั้งหมดที่เราท าการพิจารณาข้างต้น เราจะสามารถ
แสดงให้อยู่ในรูปของแผนภาพการขึ้นแก่กันของแอทริบิว (dependency diagram) ได้ดังรูป 6.5 ที่ซึ่งจะช่วย
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ให้เราเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างแอทริบิวในเอ็นทิตี้หนึ่งๆได้ และเมื่อเราท าการพิจารณาแผนภาพ
การข้ึนแก่กันของแอทริบิวจะท าให้เราสังเกตุได้ว่า 

 แอทริบิวที่ท าหน้าที่เป็น primary key จะถูกขีดเส้นใต้และจะถูกแรเงาด้วยสีที่แตกต่างจากแอทริบิว
อ่ืนๆ 

 ลูกศรบนแอทริบิวจะแสดงถึงการขึ้นแก่กันของแอทริบิวทั้งหมดที่ซึ่งการขึ้นแก่กันของแอทริบิวจะ
ขึ้นกับ primary key ซึ่งจากตัวอย่างเราจะสังเกตุได้ว่าแอทริบิวทั้งหมด (แอทริบิวที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของ primary key) จะข้ึนกับแอทริบิว PROJ_NUM และ EMP_NUM 

 ลูกศรใต้แอทริบิวจะแสดงถึงการขึ้นแก่กันใน 2 ลักษณะ คือ 

o Partial dependencies—จะมี 2 การขึ้นแก่กันคือ 1) PROJ_NUM  PROJ_NAME ที่
ซึ่ง PROJ_NAME จะขึ้นกับส่วนหนึ่งของ primary key (แอทริบิว PROJ_NUM) และ 2) 

EMP_NUM  EMP_NAME, JOB_CLASS, CHG_HOUR  ที่ซึ่ง EMP_NAME, 
JOB_CLASS, CHG_HOUR จะขึ้นกับส่วนหนึ่งของ primary key (แอทริบิว EMP_NUM) 
ด้วยเช่นกัน 

o Transitive dependencies—จะมี 1 การขึ้นแก่กันคือ JOB_CLASS  CHG_HOUR ที่
ซึ่งทั้งสองแอทริบิวนี้ไม่ได้ท าหน้าที่เป็น/เป็นส่วนประกอบของ primary key การมี 
transitive dependency 

 

รูปที่ 6.5 ตัวอย่างแผนภาพการขึ้นแก่กันของแอทริบิว 

 นอกเหนือจากสิ่งที่เราสังเกตุได้จากข้างต้นแล้ว รูป 6.5 ยังแสดงถึงโครงสร้างของตารางข้อมูลที่อยู่ใน
รูปแบบของ 1NF ที่ยังคงมีแอทริบิวที่มีการขึ้นแก่กับแบบ partial dependency และ transitive 
dependency ที่ซึ่งจะก่อให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและความผิดปกติของข้อมูล 
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 ความซ้ าซ้อนของข้อมูลภายใต้ partial dependency จะเกิดขึ้นจากการที่ทุกแถวข้อมูลจะต้องการ
ข้อมูลที่ซ้ ากัน ตัวอย่างเช่น เมื่อ Alice K. Johnson ท าการกรอกข้อมูลชั่วโมงในการท างาน เราจะต้องท าการ
กรอกกข้อมูล EMP_NAME, JOB_CLASS และ CHG_CLASS ซ้ า แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะเหมือนกับที่ถูกกรอก
ไว้ก่อนหน้าแล้วก็ตาม จากการซ้ าที่มีข้อมูลซ้ ากันจะท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพและยังก่อให้เกิดความ
ผิดปกติของข้อมูลด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การกรอกชื่อพนักงาน เราไม่มีกระบวนการที่จะควบคุมการกรอก
ชื่อพนักงานคนหนึ่งในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การกรอกชื่อของพนักงานรหัส 102 ที่ซึ่งอาจท าการกรอก
ข้อมูลเป็น Dave Senior หรือ D. Senior เป็นต้น จากความผิดปกติของข้อมูลดังกล่าวจะท าให้ฐานข้อมูลขาด
ความสมบูรณ์และจะท าให้เกิดความไม่สอดคล้องของข้อมูลขึ้น 

6.3.2 การปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่รูปแบบ 2NF 
 การปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 2NF จะถูกด าเนินการก็ต่อเมื่อตารางข้อมูลที่จะท าการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ในรูปแบบ 1NF และมี primary key ที่มีลักษณะเป็น composite primary key แต่ถ้า
ตารางข้อมูลมี primary key ทีเป็นแอทริบิวหนึ่งๆ เราจะถือว่าตารางข้อมูลนั้นๆอยู่ในรูปแบบของ 2NF โดย
อัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ การปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลจาก 1NF ให้เป็น 2NF จะสามารถด าเนินการได้โดยง่ายดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การสร้างตารางใหม่เพื่อก าจัด partial dependency 
 ส าหรับ partial dependency หนึ่งๆที่เป็นการขึ้นแก่กันระหว่างแอทริบิวที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ 
primary key กับแอทริบิวที่เป็นส่วนหนึ่งของ primary key ในการที่จะก าจัด partial dependency หนึ่งๆ 
เราจะเริ่มจากการสร้างตารางข้อมูลใหม่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแอทริบิวที่เป็นส่วนหนึ่งของ primary key (ท า
การคัดลอกแอทริบิวจากตารางข้อมูลเดิม) และท าการก าหนดให้แอทริบิวที่ถูกคัดลอกท าหน้าที่เป็น primary 
key ของตารางใหม่ที่สร้างขึ้น โดยหลังจากสร้างตารางข้อมูลใหม่แล้วแอทริบิวที่ถูกคัดลอกจะยังคงอยู่ใน
ตารางข้อมูลเดิมด้วยเนื่องจากแอทริบิวนี้จะท าหน้าที่เป็น foreign key ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตารางข้อมูลเดิมและตารางข้อมูลใหม่ที่สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น จากรูป 6.5 ตารางข้อมูลจะมี primary key ที่
ประกอบไปด้วยแอทริบิว PROJ_NUM และ EMP_NUM ที่ซึ่งแต่ละแอทริบิวจะมีการขึ้นแก่กันแบบ partial 
dependency ดังนั้น เราสามารถสร้างตารางใหม่ 2 คือ PROJECT และ EMPLOYEE ที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ข้อมูล 1 แอทริบิว  ดังนี้ 

PROJECT (PROJ_NUM) 

EMPLOYEE (EMP_NUM) 

นอกจากนั้นเรายังสามารถก าหนดโครงสร้างของตารางข้อมูลเดิมได้เป็น 

ASSIGNMENT (PROJ_NUM, EMP_NUM, PROJ_NAME, EMP_NAME, JOB_CLASS, CHG_HOUR, 
HOURS) 
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ขั้นตอนที่ 2: การก าหนดแอทริบิวให้กับตารางข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ 
 การก าหนดแอทริบิวให้กับตารางข้อมูลใหม่ที่สร้างจากขั้นตอนที่ 1 จะสามารถพิจารณาได้จากลูกศร
ใต้แอทริบิวใน dependency diagram ของตารางข้อมูลเดิมที่ซึ่งจะแสดงถึงการขึ้นแก่กันของแอทริบิวต่างๆที่
เป็นและไม่เป็นส่วนประกอบของ primary key (partial dependency และ transitive dependency) 
จากนั้นท าการพิจารณา partial dependency หนึ่งๆ แล้วท าการเคลื่อนย้ายแอทริบิวที่ไม่เป็นส่วนประกอบ
ของ primary key ไปจัดเก็บในตารางข้อมูลใหม่ที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่ 1 ที่ซึ่งจะมีแอทริบิวที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกันในรูปแบบ partial dependency ถูกจัดเก็บอยู่ก่อนหน้า เมื่อท าการพิจารณาทุก partial 
dependency เสร็จสิ้น จะท าให้ตารางข้อมูลเดิมจะมีข้อมูลเพียงแอทริบิวที่เป็นส่วนประกอบของ primary 
key และ แอทริบิวที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ partial dependency เท่านั้น ตัวอย่างเช่น 

1) พิจารณา partial dependency ระหว่าง PROJ_NUM  PROJ_NAME  จากนั้นน าแอทริบิว 
PROJ_NAME ที่มีการขึ้นกับแอทริบิว PROJ_NUM ไปจัดเก็บในตาราง PROJECT ที่ซึ่งมีแอทริบิว 
PROJ_NUM ถูกจัดเก็บไว้แล้ว ดังนั้น ตาราง PROJECT จะมีลักษณะเป็น 

PROJECT (PROJ_NUM, PROJ_NAME) 

2) พิจารณา partial dependency ระหว่าง EMP_NUM    EMP_NAME, JOB_CLASS, 
CHG_HOUR จากนั้นน าแอทริบิว EMP_NAME, JOB_CLASS, CHG_HOUR ที่มีการขึ้นกับแอทริบิว 
EMP_NUM ไปจัดเก็บในตาราง EMPLOYEE ที่ซึ่งมีแอทริบิว EMP_NUM ถูกจัดเก็บไว้แล้ว ดังนั้น 
ตาราง EMPLOYEE จะมีลักษณะเป็น 

EMPLOYEE (EMP_NUM, EMP_NAME, JOB_CLASS, CHG_HOUR) 

3) ตารางข้อมูลเดิมหลังจากการพิจารณาทุก partial dependency จะมีลักษณะดังนี้ 

ASSIGNMENT (PROJ_NUM, EMP_NUM, ASSIGN_HOURS) 

จากข้างต้นเราจะสังเกตุได้ว่าในตารางข้อมูลหลัก (ASSIGNMENT) จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อแอทริบิว 
ข้อมูลจากเดิมเป็น HOUR ให้กลายเป็น ASSIGN_HOURS ที่ซึ่งจะเป็นแอทริบิวของจ านวนชั่วโมงที่พนักงาน
แต่ละคนถูกก าหนดให้ท างานในโปรเจคหนึ่งๆ นอกจากนั้น เรายังสังเกตุได้ว่าจากการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 
และ 2 จะท าให้เราได้ 3 ตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันดังแสดงในรูป 6.6 ที่ซึ่งตารางข้อมูลทั้งหมดจะมี
ความสัมพันธ์กันผ่านการก าหนดให้แอทริบิว PROJ_NUM และ EMP_NUM ท าหน้าที่เป็น foreign key ใน
ตาราง ASSIGNMENT ที่ซึ่งจะสามารถก าจัดความผิดพลาดของข้อมูลออกไปได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการที่
จะท าการเพ่ิม เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคหนึ่งๆ เราจะสามารถด าเนินการได้โดยการเข้าถึง
ข้อมูลแถวหนึ่งๆในตาราง PROJECT เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ของการ
ปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้มีรูปแบบเป็น 2NF จะท าการพิจารณาเฉพาะ partial dependency ดังนั้น 
ตารางข้อมูลเดิมและตารางข้อมูลใหม่จะยังคงมี transitive dependency ที่ซึ่งจะยังคงก่อให้เกิดความผิดปกติ
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ของข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงของต าแหน่งงานหนึ่งๆมีการเปลี่ยนแปลง เราจะต้องท าการ
แก้ไขข้อมูลในแถวข้อมูลพนักงานที่ท างานในต าแหน่งนั้นๆที่ซึ่งอาจมีพนักงานหลายคน (หลายแถวข้อมูล) และ 
ถ้าเราหลงลืมที่จะท าการอัพเดทข้อมูลในบางแถวข้อมูลจะท าให้อัตราค่าจ้างของพนักงานที่ท างานในต าแหน่ง
เดียวกันมีอัตราค่าจ้างไม่เท่ากันที่ซึ่งจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการค านวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการท า    
โปรเจคหนึ่งๆได้ 

 

รูปที่ 6.6 ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 2NF 

6.3.3 การปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่รูปแบบ 3NF 
 หลังจากท าการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 2NF แล้ว เราควรที่จะต้องท าการปรับเปลี่ยน
ตารางข้อมูลจากรูปแบบ 2NF ให้อยู่ในรูปแบบ 3NF เพ่ือก าจัดความผิดปกติของข้อมูลในตารางข้อมูลเหล่านั้น
ด้วยการด าเนินการ 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การสร้างตารางข้อมูลใหม่เพื่อก าจัด transitive dependency 
 ขั้นตอนการท างานจะเริ่มจากการพิจารณา transitive dependency หนึ่งๆของตารางข้อมูลหนึ่งๆ 
จากนั้นท าการสร้างตารางข้อมูลใหม่แล้วคัดลอกแอทริบิวในฝั่งซ้ายของการขึ้นแก่กัน (แอทริบิวที่เป็น 
“determinant” ที่ซึ่งจะเป็นแอทริบิวที่ถูกแอทริบิวอ่ืนๆพ่ึงพาอาศัย; เพ่ือที่จะเข้าใจมากขึ้นควรย้อนกลับไป
ศึกษาเกี่ยวกับ functional dependency) ไปจัดเก็บในตารางข้อมูลใหม่และก าหนดให้ท าหน้าที่เป็น 
primary key ของตารางข้อมูลใหม่ (หมายเหตุ—การคัดลอกแอทริบิวจะท าให้ตารางข้อมูลเดิมและ
ตารางข้อมูลใหม่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันผ่านแอทริบิวที่ถูกคัดลอกที่ซึ่งจะท าหน้าที่เป็น foreign key 
ในตารางข้อมูลเดิม) ตัวอย่างเช่น จากรูป 6.6 เราจะสังเกตุได้ว่าตารางข้อมูล EMPLOYEE จะมี transitive 

dependency ระหว่างแอทริบิว JOB_CLASS  CHG_HOUR ที่ซึ่งเราจะท าการสร้างตารางใหม่ที่ชื่อว่า 
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JOB ท าการคัดลอกแอทริบิว JOB_CLASS (แอทริบิวที่เป็น determinant) ไปจัดเก็บไว้ในตาราง JOB และ
ก าหนดให้ JOB_CLASS ท าหน้าที่เป็น primary key ในตาราง JOB ดังนั้น เราจะได้ตารางข้อมูลใหม่ ดังนี้ 

JOB (JOB_CLASS) 

ขั้นตอนที่ 2: การก าหนดแอทริบิวให้กับตารางข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ 
 การก าหนดแอทริบิวให้กับตารางข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่จะเป็นการระบุถึงแอทริบิวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
transitive dependency ที่ซึ่งแอทริบิวเหล่านี้ไม่ได้มีลักษณะเป็น determinant โดยเราจะท าการ
เคลื่อนย้ายแอทริบิวเหล่านั้นออกจากตารางข้อมูลเดิมไปจัดเก็บไว้ในตารางข้อมูลใหม่ที่สร้างขึ้น จากการ
ด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ตารางข้อมูลเดิมจะไม่มีแอทริบิวที่ไม่ได้มีลักษณะเป็น determinant ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ transitive dependency หลงเหลืออยู่เลย ตัวอย่างเช่น จากตาราง EMPLOYEE ในรูป 6.6 ที่

ซึ่งจะมีหนึ่ง transitive dependency คือ JOB_CLASS  CHG_HOUR ดังนั้น เราจะท าการเคลื่อนย้าย
แอทริบิว CHG_HOUR (แอทริบิวที่ไม่ได้มีลักษณะเป็น determinant) ออกจากตาราง EMPLOYEE เพ่ือไป
จัดเก็บในตาราง JOB ที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่ 1 ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้ตาราง EMPLOYEE 
และ JOB มีลักษณะดังนี้ 

JOB (JOB_CLASS, CHG_HOUR) 

EMPLOYEE (EMP_NUM, EMP_NAME, JOB_CLASS) 

หลังจากด าเนินการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 3NF ด้วยขั้นตอนที่ 1 และ 2 ข้างต้น จะ
ท าให้ฐานข้อมูลประกอบไปด้วย 4 ตารางข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 6.7 จากนั้นเราควรที่จะต้องท าการตรวจสอบ
เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าแต่ละตารางข้อมูลไม่มี partial และ/หรือ transitive dependency หลงเหลืออยู่ โดย
หลังจากการตรวจสอบ เราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง 4 ตารางข้อมูลจะเป็นตารางข้อมูลในรูปแบบ 3NF 

 

รูปที่ 6.7 ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้เป็น 3NF 
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 จากขั้นการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 1NF, 2NF และ 3NF เราจะสังเกตุได้ว่าการ
ปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 2NF และ 3NF จะมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การสร้าง
ตารางข้อมูลใหม่ การคัดลอกแอทริบิวที่ถูกพ่ึงพาอาศัย (แอทริบิวทางฝั่งซ้ายของกฎ dependency หนึ่งๆ) ไป
จัดเก็บไว้ในตารางใหม่และท าการก าหนดให้ท าหน้าที่เป็น primary key ของตารางใหม่ และขั้นตอนท้ายสุด
คือ การเคลื่อนย้ายแอทริบิวที่มีลักษณะเป็น determinant ไปจัดเก็บไว้ในตารางข้อมูลใหม่ ตามล าดับ การ
ปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 2NF และ 3NF จะท าการพิจารณา partial dependency และ 
transitive dependency ที่เกิดขึ้นกับแอทริบิวในตารางต่างๆ 

6.3 การพัฒนาการออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูล 
 อย่างที่เราทราบดีว่า การออกแบบฐานข้อมูลจะเริ่มจากการสร้างแบบจ าลองข้อมูล จากนั้นท าการ
ประยุกต์ใช้นอร์มัลไลเซชันเพ่ือก าจัด partial dependency และ transitive dependency ที่ซึ่งจะช่วยให้
เราสามารถลดความซ้ าซ้อนและความผิดปกติของข้อมูลในตารางข้อมูลลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการที่จะสร้าง
ตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบนอร์มัลไลเซชัน เราควรที่จะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่จะสามารถช่วยให้โครงสร้าง
ของตารางข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้นที่ซึ่งจะสามารถอธิบายด้วยการยกตัวอย่างดังนี้ 

การประเมินการก าหนด primary key (Evaluate PK assignments) 
 ในแต่ละครั้งที่ข้อมูลพนักงานใหม่คนหนึ่งๆถูกเพ่ิมเข้าไปยังตาราง EMPLOYEE เราจะต้องท าการเพ่ิม
ต าแหน่งงาน JOB_CLASS ของพนักงานคนนั้นๆด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการเพ่ิมข้อมูลที่ซึ่งจะเป็นการฝ่าฝืนกฎ referential integrity ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเพ่ิมข้อมูล
ต าแหน่งงาน DB Designer แทนที่จะเป็น Database Designer เข้าไปในแอทริบิว JOB_CLASS ในตาราง 
EMPLOYEE จะท าให้เกิด การฝ่าฝืนกฎ referential integrity ดังนั้น เราอาจท าการเพ่ิมแอทริบิวรหัส
ต าแหน่ง JOB_CODE ที่มีลักษณะเป็น surrogate key เข้าไปในตาราง JOB และท าการก าหนดให้ 
JOB_CODE ท าหน้าที่เป็น primary key ที่ซึ่งจะท าให้เกิดการขึ้นแก่กันของแอทริบิวและจะท าให้ตาราง JOB 
มีแอทริบิวดังนี้ 

JOB_CODE  JOB_CLASS, CHG_HOUR 

JOB (JOB_CODE, JOB_CLASS, CHG_HOUR) 

การประเมินการตั้งชื่อแอทริบิวต่างๆ (Evaluate Naming Conventions) 
 การตั้งชื่อแอทริบิวหนึ่งๆให้สามารถเข้าใจได้ง่ายจะสามารถช่วยให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูล ผู้เขียน
โปรแกรมและผู้ใช้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแอทริบิวนั้นๆได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ เราควรที่จะ
ท าการเปลี่ยนชื่อแอทริบิว CHG_HOUR ไปเป็น JOB_CHG_HOUR เพ่ือแสดงถึงอัตราค่าจ้างในต าแหน่งงาน
หนึ่งๆ และท าการปรับเปลี่ยนชื่อแอทริบิว JOB_CLASS ไปเป็น JOB_DESCRIPTION เพ่ือที่จะสื่อความหมาย
ของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแอทริบิวได้ดีขึ้น 
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การพิจารณาแอทริบิวที่เป็นไม่สามารถแบ่งย่อยได้ (Refine attribute atomicity) 
แอทริบิวที่ไม่สามารถแบ่งย่อยได้ (atomic attribute) จะเป็นแอทริบิวที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็น 

แอทริบิวย่อยๆหลายแอทริบิวได ้ดังนั้น เราควรที่จะพยายามท าให้แอทริบิวในตารางเป็นแอทริบิวที่ไม่สามารถ
แบ่งย่อยได้ ตัวอย่างเช่น แอทริบิว EMP_NAME จะเป็นแอทริบิวที่สามารถแบ่งย่อยได้ โดยสามารถแบ่งย่อยได้
เป็นชื่อ ชื่อกลาง และ นามสกุล โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลจาก EMP_NAME ให้กลายเป็น 
EMP_LNAME, EMP_FNAME และ EMP_INITIAL ตามล าดับ ซึ่งจากการแบ่งแอทริบิวให้เป็นส่วนย่อยๆจะท า
ให้เราสามารถสร้างลิสต์เบอร์โทรศัพท์โดยเรียงล าดับตามนามสกุลของพนักงานได้ แต่ถ้าเราไม่ท าการแบ่ง  
แอทริบิวออกเป็นแอทริบิวย่อยๆจะท าให้เราด าเนินการข้างต้นได้ยาก 

การระบุแอทริบิวใหม่ (Identify new attributes) 
 ถ้าตาราง EMPLOYEE ถูกประยุกต์ใช้จริง เราจะต้องเพ่ิมแอทริบิวต่างๆเพ่ือจัดเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น 
รหัสประจ าตัวประชาชน วันที่เริ่มท างาน และอ่ืนๆ ที่บ่งบอกถึงข้อมูลอ่ืนๆของพนักงานที่จ าเป็น ดังนั้นเราควร
ที่จะท าการพิจารณาว่าแต่ละตารางข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลแอทริบิวที่จ าเป็นต่อการประมวลผลครบถ้วน
หรือไม ่

การระบุถึงความสัมพันธ์ใหม่ (Identify new relationships) 
 จากรายงานตั้งต้นในรูป 6.1 ผู้บริหารองค์กรอาจมีความต้องการที่จะตรวจสอบว่าพนักงานรายใดท า
หน้าที่เป็นหัวหน้าโปรเจคหนึ่งๆ จากความต้องการดังกล่าวจะท าให้เราต้องเพ่ิมเติมการพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตาราง EMPLOYEE และ PROJECT โดยการก าหนดให้แอทริบิว EMP_NUM (ข้อมูลรหัสพนักงานที่
ท าหน้าที่เป็น primary key ในตาราง EMPLOYEE) ท าหน้าที่เป็น foreign key ในตาราง PROJECT จาก
ตัวอย่างข้างต้น เราควรที่จะต้องท าการทบทวนความต้องการต่างๆของผู้ใช้และท าการระบุถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตารางข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ 

การพิจารณา primary key เพื่อปรับเปลี่ยนระดับความละเอียดของข้อมูล (Refine PK as required 
for data granularity) 
 ความละเอียดของข้อมูล (data granularity) คือระดับของรายละเอียดของค่าของข้อมูลที่ปรากฏใน
แถวข้อมูลหนึ่งๆในตารางหนึ่งๆ โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระดับความละเอียดสูงสุดจะเรียกว่า “atomic data” 
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในแอทริบิว ASSIGN_HOURS ในตาราง ASSIGNMENT จะแสดงถึงจ านวนชั่วโมงที่
พนักงานคนหนึ่งๆท างานในโปรเจคหนึ่งๆ แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจตั้งค าถามที่ว่า ค่าของข้อมูลที่ปรากฏใน
แอทริบิว ASSIGN_HOURS จะเป็นค่าของข้อมูลที่มีระดับความละเอียดสูงสุดหรือไม่? หรือ แอทริบิว 
ASSIGN_HOURS สามารถแสดงถึงจ านวนชั่วโมง จ านวนวัน จ านวนสัปดาห์ จ านวนเดือน และจ านวนปีที่
พนักงานคนหนึ่งๆท างานได้หรือไม?่ จากค าถามทั้งสอง เราควรที่จะต้องท าการพิจารณาถึงระดับความละเอียด
ของข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บในแอทริบิว ที่ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการด าเนินการต่างๆกับข้อมูล 
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การจัดการกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง (Maintain historical accuracy) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างของพนักงานต าแหน่งต่างๆต่อหนึ่งชั่วโมง (JOB_CHG_HOUR) อาจเป็น
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ซึ่งจะส่งผลต่อความถูกต้องของการค านวณค่าใช้จ่ายของโปรเจคหนึ่งๆ โดยค่าของ
ข้อมูลอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นเราควรที่จะท่ีจะต้องเตรียมการจัดการกับการจัดเก็บข้อมูลที่
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 

การประเมินการประยุกต์ใช้ derived attribute (Evaluate using derived attributes) 
 อย่างที่เราทราบดีว่าข้อมูลใน derived attribute จะเป็นแอทริบิวที่ได้มาจากการประมวลผลข้อมูล
ในแอทริบิวอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการค านวนค่าจ้างทั้งหมดในโปรเจคหนึ่งๆ เราจะต้องท าการก าหนด 
derived attribute ใหม่ที่ชื่อว่า ASSIGN_CHARGE ที่ได้มาจากการคูณกันระหว่าง ASSIGN_HOURS และ 
JOB_CHG_HOUR ที่ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะท าการจัดเก็บ derived attribute ไว้ในฐานข้อมูลหรือไม่ 
โดยในการตัดสินใจเราควรที่จะต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องเพ่ิมขึ้นและเวลา
ที่ใช้ในการค านวณท่ีต้องเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน 

จากปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งหมดข้างต้น เมื่อเราท าการพิจารณาทุกปัจจัยกับตารางข้อมูลในรูป 6.7 
จะท าให้เราสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดของตารางข้อมูลต่างๆที่จะท าให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นดังแสดงใน
รูปแบบ dependency diagram ในรูป 6.8, 6.9 และ 6.10 

 

รูปที่ 6.8 ตัวอย่างตาราง EMPLOYEE ที่สมบูรณ์และสามารถสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ 
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รูปที่ 6.9 ตัวอย่างตาราง PROJECT และ JOB ที่สมบูรณ์และสามารถสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ 

 

รูปที่ 6.10 ตัวอย่างตาราง ASSIGNMENT ที่สมบูรณ์และสามารถสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ 
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6.4 การพิจารณาการใช้ surrogate key 
 จากเนื้อหาในบทที่ 5 เราจะทราบถึงนิยามและการประยุกต์ใช้ surrogate key ให้ท าหน้าที่เป็น 
primary key ในตารางข้อมูลหนึ่งๆ ที่ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาจากการประยุกต์ใช้ composite primary key 
ได้ เช่น การก าหนดให้ primary key ของตารางข้อมูลหนึ่งๆท าหน้าที่เป็น foreign key ในอีกตารางข้อมูล
หนึ่ง แต่ถ้า primary key มีลักษณะเป็น composite primary key ที่ซึ่งประกอบไปด้วยหลายแอทริบิว จะ
ท าให้เราต้องจัดเก็บ foreign key เป็นจ านวนหลายแอทริบิวด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรที่จะพิจารณา
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ surrogate key แทนทีก่ารใช้ composite primary key 

 surrogate key มักจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขที่ซึ่งค่าของข้อมูลหนึ่งๆจะถูกสร้างจากการเพ่ิมขึ้นของ
ค่าของข้อมูลล่าสุดที่ถูกเพ่ิมในตารางข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้ surrogate key อาจท าให้เกิด
ปัญหาการซ้ ากันของข้อมูล ตัวอย่างเช่น จากรูป 6.9 เราได้ก าหนดให้แอทริบิวรหัสต าแหน่ง (JOB_CODE) 
เป็น surrogate primary key ที่ซึ่งค่าของข้อมูลรหัสต าแหน่งจะไม่ซ้ ากัน แต่ส าหรับค่าในแอทริบิวอ่ืนๆอาจมี
ค่าเหมือนกันทั้งหมดดังแสดงในรูป 6.11 

 

รูปที่ 6.11 ตัวอย่างการซ้ ากันของข้อมูลเมื่อประยุกต์ใช้ surrogate key 

 จากรูป 6.11 เราจะสังเกตุได้ว่ามีข้อมูลต าแหน่งงานซ้ ากัน (แต่มีรหัสต าแหน่งแตกต่างกัน) ที่ซึ่งเป็น
ปัญหาที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ surrogate primary key แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการ
ก าหนดให้ค่าของข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิว JOB_DESCRIPTION มีความเป็นเอกลักษณ์ (ไม่สามารถซ้ ากันได้) 
ที่ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถมีข้อมูลต าแหน่งงานซ้ ากันถูกจัดเก็บในตารางข้อมูลได้ 

 จากการด าเนินข้างต้น เราจะเห็นว่าเมื่อเราประยุกต์ใช้ surrogate key เราอาจจ าเป็นต้องก าหนด
เงื่อนไขเพ่ิมเติมให้กับแอทริบิวอ่ืนๆเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนของข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบ
โครงสร้างตารางข้อมูล เราควรที่จะต้องค านึงจุดสมดุลระหว่างความสมบูรณ์ของข้อมูลและความยืดหยุ่น โดย
อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมในทุกๆตารางข้อมูล (การก าหนดเงื่อนไขท าให้ความยืดหยุ่นของการ
ปรากฏขึ้นของขอ้มูลลดลง) หรืออาจท าการก าหนดเงื่อนไขเมื่อจะเป็นเท่านั้น 

6.5 นอร์มัลฟอร์มระดับสูง 
 อย่างที่เราทราบก่อนหน้าว่าตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ 3NF จะสามารถตอบสนองต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลในการด าเนินธุรกิจต่างๆได้ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางสถานการณ์ที่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยน
ตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของนอร์มัลฟอร์มที่มีระดับสูงกว่า 3NF ที่ซึ่งจะสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
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6.5.1 Boyce-Codd Normal Form (BCNF) 
 ตารางข้อมูลหนึ่งๆจะอยู่ในรูปแบบของ Boyce-Codd Normal Form (BCNF) ก็ต่อเมื่อทุกๆแอทริ
บิวที่ถูกพ่ึงพาอาศัย (แอทริบิวที่เป็น determinant) ในตารางข้อมูลท าหน้าที่เป็น candidate key (หมาย
เหตุ—candidate key จะเป็นแอทริบิวหรือกลุ่มของแอทริบิวที่สามารถระบุได้ถึงแถวข้อมูลหนึ่งๆได้ โดยที่จะ
เป็นกลุ่มของแอทริบิวที่ไม่มีแอทริบิวที่ไม่จ าเป็น แต่อย่างไรก็ตาม candidate key หนึ่งๆอาจไม่ถูกเลือกเป็น 
primary key ด้วยเหตุผลบางประการก็เป็นได้) 

 ถ้าตารางข้อมูลหนึ่งๆมีเพียง candidate key เดียว เราสามารถสรุปได้ว่าตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 
3NF จะมีความเท่าเทียมกับตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ BCNF แต่ถ้าตารางข้อมูลหนึ่งๆมีหลาย candidate 
key จะท าให้ตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 3NF จะมีความแตกต่างจากตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ BCNF ที่ซึ่ง
ผู้ออกแบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่มักจะมองว่าตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ BCNF จะเป็นกรณีพิเศษของ
ตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 3NF ที่ซึ่งตารางข้อมูลใดก็ตามที่อยู่ในรูปแบบ BCNF จะมีคุณสมบัติเป็น
ตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 3NF ด้วยเช่นกัน แต่ตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 3NF จะไม่เป็นตารางข้อมูล
ตามที่อยู่ในรูปแบบ BCNF ถ้าตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 3NF มีแอทริบิวที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของ 
primary key ถูกพ่ึงพาอาศัยโดยแอทริบิวที่เป็นส่วนประกอบของ primary key ตัวอย่างเช่น ตารางข้อมูลใน
รูป 6.12 ที่มี 2 candidate key คือ (A+B) และ (A+C) และมี functional dependency ดังต่อไปนี้ 

A, B  C, D 

A, C  B, D 

C  B 

จากการสังเกตุ functional dependency ทั้ง 3 ข้างต้น เราทราบได้ว่าตารางข้อมูลจะไม่มี partial 

dependency และ transitive dependency เลย แต่ยังคงมี  C  B ที่ซึ่งแอทริบิว C ที่ซึ่งไม่ได้เป็น
ส่วนประกอบของ primary key ถูกพ่ึงพาอาศัยโดยแอทริบิว B ที่เป็นส่วนประกอบของ primary key 

 

รูปที่ 6.12 ตัวอย่างตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 3NF แต่ไม่อยู่ในรูปแบบ BCNF 
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 ในการที่จะปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลจากรูปแบบ 3NF ในรูป 6.12 ให้กลายเป็นรูปแบบ BCNF จะเริ่ม
จากการปรับเปลี่ยน primary key จาก (A+B) ให้กลายเป็น (A+C)  ที่ซึ่งจะท าให้ตารางข้อมูลกลายเป็น
รูปแบบ 1NF เนื่องจากตารางข้อมูลมี partial dependency ที่เกิดจากแอทริบิว C ที่เป็นส่วนประกอบของ 
primary ถูกพ่ึงพาอาศัยโดยแอทริบิว B ที่ไม่เป็นส่วนประกอบของ primary key จากนั้นเราจึงต้องท าการ
ปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 2NF และ 3NF ตามล าดับ (แสดงได้ดังรูปที่ 6.13) 

 

รูปที่ 6.13 ตัวอย่างการปรับเปลี่ยตารางข้อมูลจากรูปแบบ 3NF ให้กลายเป็นรูปแบบ BCNF 

 ในการที่จะเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ BCNF ลองพิจารณา
ตารางข้อมูลในรูป 6.14 ที่ซึ่งจะเป็นตารางข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่มีรายละเอียดดังนี้ 

 แอทริบิว CLASS_CODE จะระบุถึงชั้นเรียนหนึ่งๆที่ไม่ซ้ ากัน 

 นิสิตคนหนึ่งๆสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายชั้นเรียน 

 อาจารย์คนหนึ่งๆ (STAFF) สามารถสอนได้หลายชั้นเรียน แต่ส าหรับชั้นเรียนหนึ่งๆจะถูกสอนโดย
อาจารย์คนหนึ่งๆเท่านั้น 
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รูปที่ 6.14 ตัวอย่างตารางข้อมูลการลงทะเบียนที่ต้องการการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ BCNF 

 จากรายละเอียดข้างต้นเราจะสามารถแสดงแผนผังการขึ้นแก่กันได้ดังรูป 6.15 ที่ซึ่งจะประกอบไป
ด้วย 2 การข้ึนแก่กันของแอทริบิว คือ 

STU_ID, STAFF  CLASS_CODE, ENROLL_GRADE 

CLASS_CODE  STAFF_ID 

 จากการขั้นแก่กันของแอทริบิวทั้งสอง เราจะสังเกตุได้ว่าตารางข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ 3NF แต่ไม่อยู่
ในรูปแบบ BCNF ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรที่จะท าการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ BCNF ด้วยการ
ปรับเปลี่ยน primary key แล้วท าการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูป 3NF อีกครั้งหนึ่ง โดยหลังจากท า
การปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลแล้วจะท าให้โครงสร้างของตารางข้อมูลเป็นดังรูป 6.15 

 

รูปที่ 6.15 ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ BCNF 
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6.5.2 นอร์มัลฟอร์มระดับที่ 4 (4NF) 
 ในการออกแบบฐานข้อมูลครั้งหนึ่งๆ เราอาจถูกร้องขอให้ท าการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลจากการ
ประยุกต์ใช้สเปรดชีทให้กลายเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลที่ซึ่งจะมีข้อมูลที่มีลักษณะเป็น multivalued 
attribute ปรากฏอยู่ ตัวอย่างเช่น จากตัวอย่างบริษัทข้างต้น อาจมีพนักงานคนหนึ่งๆถูกก าหนดให้ท างานใน
หลายๆโปรเจคและอาจจะเก่ียวข้องกับท างานให้กับบริษัทอ่ืนๆในเครือเดียวกัน สมมติว่า พนักงานรหัส 10123 
อาสาสมัครที่จะช่วยเหลืองานในบริษัท Red Cross (RC) และ United Way (UW) และถูกก าหนดท างานใน 3 
โปรเจคของบริษัทท่ีตนเองสังกัดอยู่ คือ โปรเจค 1, 3, และ 4 ตามล าดับ เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลสเปรดชีท
ได้หลายวิธีดังแสดงในรูป 6.16 

 

รูปที ่6.16 ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็น multivalued 

 จากรูป 6.16 เราจะเห็นว่าแอทริบิว ORG_CODE และ ASSIGN_NUM จะมีค่าที่แตกต่างกันที่จะท า
ให้เกิด “multivalued dependency” ที่ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่คีย์หนึ่งๆถูกพ่ึงพาอาศัยโดย 2 แอทริบิวที่มี
ลักษณะเป็น multivalued attribute และแอทริบิวทั้งสองจะไม่ขึ้นกัน ดังนั้น เราจ าเป็นที่จะต้องก าจัด 
multivalued dependency โดยการสร้างตารางข้อมูลใหม่ส าหรับแอทริบิวที่มีลักษณะเป็น multivalued ที่
ซึ่งจะสามารถด าเนินการได้โดยการสร้างตาราง ASSIGNMENT และ SERVICE_V1 ดังแสดงในรูป 6.17 ที่จะ
ท าให้ตารางข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบ 4NF 

จากรูป 6.17 เราจะสามารถสรุปได้ว่าตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 4NF จะเป็นตารางข้อมูลที่อยู่ใน
รูปแบบ 3NF ที่ไม่มี multivalued dependency ปรากฏอยู่เลย 
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รูปที่ 6.17 ตัวอย่างตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 4NF 

6.6 การลดทอนระดับของนอร์มัลฟอร์ม 
 ในการสร้างฐานข้อมูลจริงจะต้องการให้โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของทุกตารางข้อมูลอยู่ในรูปแบบ 
3NF เป็นอย่างน้อยที่ซึ่งจะสามารถลดทอนความซ้ าซ้อนและความผิดปกติของข้อมูลได้แต่ก็น ามาซึ่งเวลาใน
การเข้าถึงข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์เราอาจจ าเป็นต้องลดทอนระดับของนอร์ มัล
ฟอร์มลง (เรียกวิธีการนี้ว่า “denormalization”) เพ่ือลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล แต่การด าเนินการดังกล่าวก็
แลกมาด้วยความซ้ าซ้อนและความผิดปกติของข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ในการออกแบบฐานข้อมูลเราควรที่ต้อง
ค านึงถึงจุดสมดุลระหว่างความซ้ าซ้อนและความผิดปกติของข้อมูลกับเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น 
การจัดเก็บข้อมูลรหัสไปรษณีย์ (ZIP_CODE) และชื่อเมือง (CITY) ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าในตารางลูกค้า 
(CUSTOMER) โดยจากการพิจารณาเราจะเห็นว่าแอทริบิว CITY จะขึ้นกับแอทริบิว ZIP_CODE และจาก
ขั้นตอนวิธีในการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 3NF เราจะต้องท าการสร้างตารางใหม่เพ่ือลดทอน 
transitive dependency ที่ซึ่งจะท าให้เราได้ตารางใหม่เป็น 

ZIP (ZIP_CODE, CITY) 

จากการด าเนินการข้างต้น เราจะสังเกตุได้ว่าเมื่อท าการแยกข้อมูล ZIP_CODE และ CITY มาจัดเก็บ
ในตารางข้อมูลใหม่ จะท าให้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเราต้องท าการค้นหา
ข้อมูลลูกค้าคนหนึ่งๆในตาราง CUSTOMER เพ่ือที่จะได้รหัสไปรษณีย์ จากนั้นจึงน ารหัสไปรษณีย์ที่ได้มาท า
การค้นหาชื่อเมืองอีกครั้งหนึ่ง จากด าเนินการดังกล่าวถ้าเรายอมให้มีความซ้ าซ้อนของชื่อเมืองในตารางข้อมูล
ลูกค้าจะท าให้เราสามารถลดเวลาในการค้นหาที่อยู่ของลูกค้าได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรที่จะพิจารณาถึงการ
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ลดทอนระดับของนอร์มัลฟอร์มของตาราง CUSTOMER เพ่ือหาจุดสมดุลระหว่างปริมาณความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูลที่จะปรากฏกับเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล 

ในการที่จะเข้าใจถึงข้อดี-เสียของการลดระดับนอร์มัลฟอร์มของตารางข้อมูล ลองพิจาณาตัวอย่างใน
รูป 6.18 ที่จะแสดงถึงการลดทอนระดับนอร์ฟอร์มในหลายๆกรณี 

 

รูปที่ 6.18 ตัวอย่างการด าเนินการ denormalization 

ตารางข้อมูลที่ไม่มีการด าเนินการนอร์มัลไลเซชันจะก่อให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆ เช่น การปรับปรุง
ข้อมูลจะมีประสิทธิภาพน้อยลงเพราะโปรแกรมต้องท าการอ่านข้อมูลและอัพเดทข้อมูลปริมาณมาก และ การ
สร้างดัชนีจะท าได้ยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากตารางข้อมูลมีแอทริบิวเป็นจ านวนมาก เป็นต้น ดังนั้น ในการที่จะ
ตัดสินใจด าเนินการ denormalization เราควรที่จะต้องทราบอย่างแน่ชัดว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะมีความ
ซ้ าซ้อนมากขึ้น และเราควรที่จะตอบค าถามให้ได้ว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องท าการการ denormalization ที่
ซึ่งมีข้อดีกว่าการด าเนินการนอร์มัลไลเซชันอย่างไร 

6.7 ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการสร้างแบบจ าลองข้อมูล 
 จากเนื้อหาในบทที่ 4 - 6 เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองที่ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด
ต่างๆมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีต้นแบบหรือลิสต์ในการตรวจสอบแบบจ าลองข้อมูลที่ออกแบบไว้ จะ
ท าให้เราแน่ใจได้ว่าแบบจ าลองข้อมูลที่เราออกแบบจะเป็นแบบจ าลองที่ดี โดยลิสต์ของปัจจัยต่างๆที่ต้อง
พิจารณาจะสามารถแสดงได้ดังรูป 6.19 
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รูปที่ 6.19 ลิสต์ของปัจจัยที่ต้องพิจารณาและตรวจสอบก่อนการออกแบบแบบจ าลองข้อมูลเสร็จสิ้น 
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ค าถามท้ายบท 
1. นอร์มัลไลเซชันคืออะไร 
2. ตารางข้อมลูที่อยู่ในรูปแบบ 1NF จะมีลักษณะอย่างไร? จงยกตัวอย่างประกอบ 
3. ตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 2NF จะมีลักษณะอย่างไร? จงยกตัวอย่างประกอบ 
4. ตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 3NF จะมีลักษณะอย่างไร? จงยกตัวอย่างประกอบ 
5. ตารางข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 4NF จะมีลักษณะอย่างไร? จงยกตัวอย่างประกอบ 
6. จากรูปด้านล่าง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

a. จงระบุถึง functional dependency ที่ปรากฏใน dependency diagram ข้างต้น 
b. จงแสดงวิธีการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลข้างต้นให้อยู่ในรูปของ 2NF 
c. จงแสดงวิธีการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลข้างต้นให้อยู่ในรูปของ 3NF 

7. จากรูปด้านล่างจะแสดงถึงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลหนังสือ 

 

a. จงแสดงขั้นตอนวิธีในการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลข้างต้นให้อยู่ในรูป 2NF และแสดง 
dependency diagram ของทุกตารางข้อมูล 

b. จงแสดงขั้นตอนวิธีในการปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลข้างต้นให้อยู่ในรูป 3NF และแสดง 
dependency diagram ของทุกตารางข้อมูล 
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8. จากรูปด้านล่างจะแสดงถึงข้อมูลใบสั่งยาของผู้ป่วยคนหนึ่งๆที่ซึ่งจะสามารถได้รับใบสั่งยาได้หลายใบ
และแต่ละใบสั่งยาจะมียาได้หลายชนิด จงท าการปรับเปลี่ยนตารางให้อยู่ในรูปแบบ 3NF แล้วท าการ
สร้าง dependency diagram เพ่ือแสดงถึง dependency ต่างๆ 

 

9. Partial dependency และ transitive dependency คืออะไร? จงยกตัวอย่างประกอบ 
10. Surrogate key คืออะไร? เราควรใช้ surrogate key เมื่อใด? 

 

 

 

 

 

 

 


