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อี-อาร์โมเดล (E-R Model) เป็นแบบจ าลองข้อมูลซึ่งแสดงถึงโครงสร้างของฐานข้อมูลท่ีเป็นอิสระจากซอฟต์แวร์ท่ี
จะใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล  โดยจะสร้างในรูปของแผนภาพซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เรียกว่า Entity 
Relationship Diagram  หรือ E-R Diagram ซึ่งเป็นแผนภาพท่ีแสดงรายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  
ท าให้เข้าใจได้ง่ายและ  การออกแบบมีความถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ 
 (1)  เอนทิติ (Entity) 
 (2)  คุณสมบัติ (Property) 
 (3)  ความสัมพันธ์ (Relation) 
 
6.1  เอนทิตี (Entity) 
ส่ิงท่ีสนใจ และต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล   ตัวอย่างของเอนทิตีประเภทต่าง ๆ เช่น  

- บุคคล ได้แก่ พนักงาน ผู้ป่วย และ นักศึกษา เป็นต้น 
- สถานท่ี ได้แก่ เขต จังหวัด และ ภาค เป็นต้น 
- วัตถุ ได้แก่ รถยนต์ อาคาร และ เครื่องจักร เป็นต้น 
- เหตุการณ์ ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน ความช านาญ เป็นต้น 

ใช้สัญลักษณ์รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า (rectangle) แทนหนึ่งเอนทิตี โดยมีช่ือของ เอนทิตีนั้น ๆ ก ากับอยู่ภายใน 
เช่น 

นกัศกึษา 
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6.2  คุณสมบัติ (Property) 

ข้อมูลท่ีแสดงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของเอนทิตีหรือความสัมพันธ์  ใช้สัญลักษณ์รูปวงรี (ellipse) ท่ีมีช่ือของ
คุณสมบัตินั้นก ากับอยู่ภายในแทนหนึ่งคุณสมบัติและเช่ือมต่อกับเอนทิตีท่ีมี คุณสมบัตินั้นด้วยเส้นตรง 
 
ตัวอย่ำง 6.2 เอนทิตีนักศึกษา  คุณสมบัติประกอบด้วย รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล เพศ รหัสคณะ  
 
 
 
 
 

Key Property 

คุณสมบัติหรือกลุ่มของคุณสมบัติท่ีมีลักษณะพิเศษคือ ค่าของข้อมูลแต่ละรายการของเอนทิตีจะไม่ซ้ ากัน   
ใช้สัญลักษณ์รูปวงรีซึ่งภายในก ากับด้วยชื่อของ Property ท่ีมีการขีดเส้นใต้ 

ตัวอย่าง  เอนทิตีนักศึกษา    รหัสประจ าตัวเป็น Key Property  
 
 
 
 
 
 
 
6.3  ควำมสัมพันธ์ (Relation) 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตีขึ้นไป ซึ่งโดยท่ัวไป เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีท่ีมี คุณสมบัติ 
ร่วมกัน โดยแต่ละความสัมพันธ์จะถูกระบุด้วยชื่อท่ีอธิบายถึงความสัมพันธ์นั้น ๆ  ใช้สัญลักษณ์รูปส่ีเหล่ียมข้าว
หลามตัด (diamond) ท่ีมีช่ือของความสัมพันธ์นั้นก ากับอยู่ภายในแทนหนึ่งความสัมพันธ์ และเช่ือมต่อกับเอนทิตีท่ี
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นั้นด้วยเส้นตรง 
ตัวอย่ำง 3.3 ความสัมพันธ์สังกัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีนักศึกษาและเอนทิตีคณะ  
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นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีท่ีมี คุณสมบัติ ร่วมกันจะเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้ว 
ความสัมพันธ์อาจสร้างขึ้นมาจาก Key Property ของเอนทิตีท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยความสัมพันธ์นั้นอาจมี 
คุณสมบัติ ของตนเองก็ได้  
ตัวอย่ำง 6.4 ความสัมพันธ์การลงทะเบียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี นักศึกษาและเอนทิตีชุดวิชา 
รวมทั้ง 

  ผลการสอบในแต่ละชุดวิชาของนักศึกษาแต่ละคน  
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีใด ๆ อาจมีมากกว่าหนึ่งความสัมพันธ์ก็ได้  

 
ตัวอย่ำง 6.5 ความสัมพันธ์การสอนและความสัมพันธ์การจัดการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีอาจารย์
และ 

เอนทิตีชุดวิชา  
 
 
 
 
 
 Participation 
 
1.  Total Participation  

สมาชิกทุกสมาชิกในเอนทีตีหนึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับอีกเอนทิตีหนึ่งเสมอ  ใช้สัญลักษณ์เส้นคู่ เพื่อ
เช่ือมต่อระหว่างความสัมพันธ์กับเอนทิตีท่ีทุกสมาชิกมีความสัมพันธ์กับอีกเอนทิตีหนึ่ง 

 
ตัวอย่าง  อาจารย์ทุกคนจะต้องอยู่ประจ าคณะใดคณะหนึ่งเสมอ 
 
 
  

 

คณะ อาจารย์ ประจ า 
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2.  Partial Participation  
 เฉพาะสมาชิกบางสมาชิกของเอนทิตีหนึ่งเท่านั้นท่ีจะมีความสัมพันธ์กับอีกเอนทิตีหนึ่ง  ใช้สัญลักษณ์
เส้นตรงเส้นเดียวเหมือนกับความสัมพันธ์ทั่วไป 

ตัวอย่าง  มีอาจารย์เพียงบางคนเท่านั้นท่ีเป็นคณบดีของคณะ 
 
 

 
 

ประเภทของควำมสัมพันธ์ 

 
1.  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one to one relationship)  

ความสัมพันธ์ที่แต่ละสมาชิกในเอนทิตีหนึ่งมี ความสัมพันธ์กับสมาชิกในอีกเอนทิตีหนึ่งเพียงสมาชิกเดียว  
ใช้สัญลักษณ์ 1:1 ก ากับเหนือเส้นท่ีเช่ือมต่อระหว่างความสัมพันธ์และเอนทิตีท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นัน้ 
ตัวอย่ำง 6.6 ความสัมพันธ์คณบดีเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ระหว่างเอนทิตีอาจารย์และเอนทิตีคณะ 
เนื่องจากแต่ละคณะมีคณบดีเพียงหนึ่งคน  เท่านั้น และมีอาจารย์เพียงหนึ่งคนเท่านั้นท่ีเป็นคณบดี  

 
 
 
 
2.  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one to many relationship)  

ความสัมพันธ์ที่แต่ละสมาชิกในเอนทิตีหนึ่งมี ความสัมพันธ์กับสมาชิกในอีกหนึ่งเอนทิตีมากกว่าหนึ่ง
สมาชิก  
ใช้สัญลักษณ์ 1:M ก ากับเหนือเส้นท่ีเช่ือมต่อระหว่างความสัมพันธ์และ เอนทิตีท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ ์นั้น 
 
ตัวอย่ำง 6.7 เอนทิตีคณะและเอนทิตีนักศึกษามีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อกลุ่ม กล่าวคือ นักศึกษาแต่ละคน

มีสังกัดเพียงคณะเดียว แต่หนึ่งคณะอาจมีนักศึกษาในสังกัดได้หลายคน 
 

 
 

 
 
 

คณะ อาจารย์ คณบด ี
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3.  ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many to many relationship) 
ความสัมพันธ์ที่สมาชิกมากกว่าหนึ่งสมาชิกใน เอนทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในอีกหนึ่งเอนทิตี 

มากกว่าหนึ่งสมาชิก  ใช้สัญลักษณ์ M:M ก ากับเหนือเส้นท่ีเช่ือมต่อระหว่างความสัมพันธ์และเอนทิตีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ นั้น 
 
ตัวอย่ำง 6.8 เอนทิตีนักศึกษาและเอนทิตีชุดวิชามีความสัมพันธ์กันแบบกลุ่มต่อกลุ่ม กล่าวคือ นักศึกษาแต่ละ
คนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายชุดวิชา และแต่ละชุดวิชาสามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน 

  
 
 
แบบฝึกหัด 6.1  

เอนทิตีในแต่ละข้อต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันประเภทใด  วาดแผนภาพประกอบ 

1.  เอนทิตีประชาชนและเอนทิตีบัตรประชาชน 
2.  เอนทิตีลูกค้าและเอนทิตีสินค้า 
3.  เอนทิตีนักศึกษาและเอนทิตีอาจารย์  ส าหรับความสัมพันธ์อาจารย์ท่ีปรึกษา 
4.  เอนทิตีวันหยุดและเอนทิตีพนักงาน 
5.  เอนทิตีวันเกิดและเอนทิตีบุคคล 
6.  เอนทิตีพนักงานและเอนทิตีเงินเดือน 
 

จ ำนวนเอนทิตีที่เก่ียวข้อง 

การจ าแนกประเภทของความสัมพันธ์ตามจ านวนเอนทิตีท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการพิจารณาถึงจ านวนของ Participant  
ในความสัมพันธ์ หรือ Degree ของ ความสัมพันธ์    วิธีนี้สามารถจ าแนกความสัมพันธ์ ได้ 2 ประเภท  
  
1.  ความสัมพันธ์แบบ Binary เป็นความสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยท่ีสุด โดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตีใด ๆ  
 
ตัวอย่าง  ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีอาจารย์กับเอนทิตีคณะ 
 
  
 
 
 

คณะ อาจารย์ ประจ า 
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2.  ความสัมพันธ์แบบ N–ary   เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตีขึ้นไป  
 
ตัวอย่าง  ความสัมพันธ์ตารางเรียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีอาจารย์ เอนทิตีชุดวิชาท่ีสอน และ 

เอนทิตี ช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมสัมพันธ์แบบ Recursive  

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีเดียวกัน 
 

ตัวอย่ำง 6.9 ในห้องเรียนมีนักศึกษาหลายคน แต่มีนักศึกษาเพียงหนึ่งคนเท่านั้นท่ีเป็นหัวหน้าห้อง และ
หัวหน้าห้องเป็นผู้ประสานงานกับนักศึกษาหลายคน 

 
 
 
 
Composite Entities  

เอนทิตีท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตีแบบกลุ่มต่อกลุ่มให้เป็น
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแบบกลุ่มต่อกลุ่ม จะท าให้เกิดกลุ่มข้อมูลซ้ า 
(Repeating Group) ซึ่งหมายถึง  การท่ีฟิลด์บางฟิลด์ของความสัมพันธ์มีได้มากกว่า 1 ค่า  ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหา
ในการจัดการข้อมูล 

ใช้สัญลักษณ์รูปส่ีเหล่ียมข้าวหลามตัดบรรจุในรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีช่ือของ Composite Entity นั้นก ากับ
อยู่ภายใน  และแปลงความสัมพันธ์จาก M : M หนึ่งความสัมพันธ์  เป็น 1 : M สองความสัมพันธ์ 
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ตัวอย่ำง 6.10 นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 รายวิชา  และแต่ละรายวิชาจะมีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนได้มากกว่า 1 คน 
 

รหัสนักศึกษา รหัสวิชา  รหัสวิชา รหัสนักศึกษา 
1 A, B, C  A 1 
2 B,C  B 1, 2 
   C 1,2 

 
ความสัมพันธ์ลงทะเบียนระหว่างเอนทิตีนักศึกษากับเอนทิตีวิชาเรียน  จะมีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม   
 
 
 
 
 
 
แปลงเป็น Composite Entity  
 
6.4.  กำรออกแบบฐำนข้อมูลด้วยอ-ีอำร์โมเดล 
  

อี-อาร์โมเดลเป็นแบบจ าลองข้อมูลท่ีได้รับความนิยมมากในการใช้เป็นเครื่องมือส าหรับงานออกแบบ
ฐานข้อมูล  โดยอี-อาร์โมเดลจะเสนอโครงสร้างของฐานข้อมูลในระดับแนวคิดออกมาในรูปของแผนภาพท่ีมี
โครงสร้างง่ายต่อการท าความเข้าใจ  ท าให้เห็นภาพรวมของเอนทิตีท้ังหมดและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีใน
ระบบฐานข้อมูล 
  
1.  การศึกษารายละเอียดและลักษณะหน้าท่ีงานของระบบ 
 การศึกษาลักษณะ หน้าท่ี ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการท างาน  ตลอดจนข้อก าหนดและสมมติฐาน
ต่าง ๆ ซึ่งอาจท าได้ด้วยการสัมภาษณ์หรือศึกษาจากแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีมีการใช้งานอยู่ในระบบขณะนั้น 
2.  การก าหนดเอนทิตี   

การน ารายละเอียดในข้อ (1) มาท าการก าหนดเอนทิตีท่ีจ าเป็นในระบบ   

M M วชิาเรียน นกัศกึษา ลงทะเบียน 

รหสันกัศกึษา 
รหสัวขิา 
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3.  การก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 
 การก าหนดประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี  โดยพิจารณาจากข้อก าหนดและสมมติฐานต่าง ๆ 
ท่ีได้จากข้อ (1) 

    การก าหนดคุณสมบัติของเอนทิตี   
ก าหนดว่าเอนทิตีแต่ละเอนทิตีควรประกอบด้วย คุณสมบัติ ใดบ้าง  และเป็น คุณสมบัติ 

ประเภทใด 

    การก าหนดคีย์หลักของแต่ละเอนทิตี 

    การสร้างแผนภาพเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
การน ารายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ มาพิจารณาทบทวนเพื่อเพิ่มหรือลดเอนทิตี 

คุณสมบัติ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ  จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท้ังหมดมาเขียนเป็นแบบจ าลอง
เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ  

 

6.5  กำรแปลงฐำนข้อมูลที่ออกแบบด้วยอ-ีอำร์โมเดลเป็นฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ ์

 
เนื่องจากอี-อาร์โมเดลเป็นการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดซึ่งจะท าให้ทราบว่า ในฐานข้อมูลนั้น
ประกอบด้วยเอนทิตีและรายละเอียดอะไรบ้าง ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้งานฐานข้อมูลต่อไปได้ จึงต้องท าการแปลง
ความสัมพันธ์และอี-อาร์โมเดลให้อยู่ในรูปแบบของแบบจ าลองอื่นท่ีสอดคล้องกับระบบจัดการฐานข้อมูลท่ีเลือกใช้ 
การแปลงฐานข้อมูลท่ีออกแบบด้วยอี-อาร์โมเดลเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ 
 
1.  การแปลงเอนทิตีในอี-อาร์โมเดลให้เป็นรีเลชัน  โดยการก าหนดช่ือของ เอนทิตีเป็นช่ือของรีเลชัน  
2.  การแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชันในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  

หากความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีในอี-อาร์โมเดลเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม จะมีการแปลง 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแบบหนึ่งต่อกลุ่มด้วยการสร้าง Composite Entity ขึ้น 
จากนั้นจึงท าการแปลง Composite Entity ท่ีสร้างขึ้นให้เป็นรีเลชันในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยการก าหนดช่ือ
ของ Composite Entity เป็นช่ือของรีเลชัน  
3.  การแปลงรายละเอียดของเอนทิตีให้เป็นแอททริบิวของรีเลชัน รวมทั้งการก าหนดคีย์หลักและคีย์นอกของแต่
ละรีเลชัน  

3.1  การแปลงคุณสมบัติ ของแต่ละเอนทิตีเป็นแอททริบิวของแต่ละรีเลชัน และ Key Property ของแต่
ละเอนทิตีเป็นคีย์หลักของแต่ละรีเลชัน  
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3.2  การก าหนดคีย์นอกของแต่ละรีเลชัน  

  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ให้เพิ่มคีย์หลักของรีเลชันหนึ่งลงไปเป็นแอททริบิวหนึ่งของ 
อีกรีเลชันหนึ่ง  

  ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ให้เพิ่มคีย์หลักของรีเลชันท่ีอยู่ด้านความสัมพันธ์เป็นหนึ่งไป
เป็น 

แอททริบิวหนึ่งของรีเลชันด้านท่ีมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม ท้ังนี้กรณีของรีเลชันท่ีแปลงมาจาก Composite 
Entity จะปรากฏแอททริบิวดังกล่าวอยู่แล้ว  

  ความสัมพันธ์แบบ Recursive ให้เพิ่มคีย์หลักของรีเลชันท่ีอยู่ด้านความสัมพันธ์เป็นหนึ่งไป
เป็น 

แอททริบิวหนึ่งของรีเลชันด้านท่ีมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม โดยเปล่ียนช่ือของแอททริบิวนั้นใหม่  
 
6.6  กำรประยุกต์ใช้งำน 
 
แบบฝึกหัด  

สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเปิดท าการสอนโดยแบ่งเป็น 3 คณะ คือ คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะศึกษาศาสตร์ ในแต่ละคณะประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ และในแต่ละภาควิชาประกอบด้วยอาจารย์ได้หลาย
คน โดยอาจารย์แต่ละคนจะสังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งเท่านั้น และมีอาจารย์เพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาท าหน้าท่ีบริหารงานภาควิชา โดยในแต่ละภาควิชาจะเปิดท าการสอนได้หลายชุดวิชา ซึ่ง
อาจารย์แต่ละคนจะต้องสอนไม่น้อยกว่า 2 ชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


