
Chapter 04 
ฐานข้อมูลเชิงสมัพนัธ ์
Relational Database 



ความหมายของฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์

 เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ในลักษณะ
ตารางสองมติ ิทีป่ระกอบไปดว้ย Attribute ทีแ่สดงคุณสมบตัขิอง 
Relation หน่ึงๆ   
 โดย Relation ต่างๆ ไดผ้า่นกระบวนการท าให้ Relation 
เป็นบรรทดัฐาน (Normalized) ในระหว่างการออกแบบเพื่อลดความ
ซ ้าซอ้น และเพือ่ใหก้ารจดัการฐานขอ้มลูเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 



ความหมายของฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์

 เป็นฐานขอ้มลูซึง่ใหภ้าพของขอ้มลูในระดบัภายนอก (External 
Level) และระดบัแนวคดิ(Conceptual Level) Relations ต่างๆ ใน
ฐานขอ้มลูจะประกอบดว้ย attributes ต่างๆ ทีถู่กออกแบบเพื่อลดความ
ซ ้าซอ้นของขอ้มลูและสามารถเรยีกใชข้อ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมี
ระบบจดัการฐานขอ้มูลเป็นผูจ้ดัการฐานขอ้มูล (RDBMS) ตามที่
ฐานขอ้มลูไดอ้อกแบบไว ้

Relation และ Table ทัง้สองค าสามารถใช้ร่วมกนัเพ่ือใช้แทน 
ความหมายเดียวกนัได้ในเรื่องของฐานข้อมูล 



ความเป็นมาของ Relational Database 

 ฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธเ์ป็นรปูแบบของฐานขอ้มลูทีค่ดิคน้โดย อ ีเอฟ 
คอดด ์(E.F. Codd) เมือ่ปี 1970  

 Codd สรา้ง Relational Model ขึน้โดยมทีฤษฎเีซต ทางคณิตศาสตร์
มารองรบั  

 สามารถแกไ้ขปญัหา Data Redundancy, Data Inconsistency, Data 
Independence, Security 

 น าเสนอวธิเีรยีกใชข้อ้มลูทีง่า่ย ไมจ่ าเป็นตอ้งรูเ้ลยวา่ขอ้มลูถูกเกบ็
อยา่งไร 

 แนวคดิของ Codd ถูกน ามาพฒันาเป็น DBMS ตวัแรกคอื Oracle  

 



ฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์

 ฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธเ์ป็นรปูแบบฐานขอ้มลูทีเ่ขา้ใจงา่ยส าหรบัผูใ้ช ้ไม่
ซบัซอ้น  

 เป็นรปูแบบฐานขอ้มลูทีม่รีะบบจดัการฐานขอ้มลู (Database 
Management Systems: DBMS) สนบัสนุนในการจดัการฐานขอ้มลู
มากมาย อาทเิชน่ DB2, ORACLE, INFORMIX, Power-
Builder, INGRES  

 ท าใหก้ารจดัการฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชใ้นเรือ่งการจดัการฐานขอ้มลูของระบบไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  



ข้อดีของระบบฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์

1. เป็นกลุ่มของ Relation หรอืตารางทีถู่กจดัเกบ็เป็นแถวและคอลมัน์ท า
ใหผู้ใ้ชง้านมองเหน็ภาพของขอ้มลูไดง้า่ย 

2. ผูใ้ชไ้มจ่ าเป็นตอ้งรูว้า่ขอ้มลูถูกจดัเกบ็จรงิอยา่งไร รวมถงึวธิกีาร
เรยีกใชข้อ้มลู (Access Approach) 

3. การเรยีกใชห้รอืเชื่อมโยงขอ้มลูสามารถท าไดง้า่ย 
4. ภาษาทีใ่ชใ้นการเรยีกดขูอ้มลูเป็นลกัษณะคลา้ยภาษาองักฤษ และไม่
จ าเป็นตอ้งเขยีนเป็นล าดบัขัน้ตอน เชน่ ภาษา SQL  



โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์

ภาพที่ 3.1 โครงสร้างของตาราง  

 มกีารใชโ้ครงสรา้งขอ้มลูในเชงิตรรกะเพยีงรปูแบบเดยีวเทา่นัน้ 
คอื รีเลชนั โดยทีร่เีลชนัจะถูกมองเหน็ในลกัษณะของตาราง (table) ทีม่ี
คุณสมบตั ิดงัน้ี 
 1. แต่ละแถวใชแ้ทน Tuple หรอื Record ใน Relation 
 2. ล าดบัของ Tuple ไมส่ าคญั 
 3. ล าดบัของ Column ไมม่คีวามส าคญั 
 4. ขอ้มลูในแต่ละ Tuple ตอ้งไมซ่ ้ากนั 

 



โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์

เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างขอ้มูลแบบ Relational Model คือ
ฐานขอ้มูลจะประกอบดว้ยตาราง (Relation) ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 

ภาพที่ 3.1 โครงสร้างของตาราง  



โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์

 Relation 
เป็นตารางสองมิติ ท่ีประกอบดว้ย Tuple และ Attribute เพื่อ
จดัเกบ็ขอ้มูลต่าง ๆ รูปแบบของ Relation สามารถเขียนแทนดว้ย
สญัลกัษณ์ดงัน้ี  



 Attribute 
หมายถงึ คุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละ Entity เป็นคอลมัน์ใน 
Relation จากภาพประกอบดว้ย 4 Attribute 

โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์



 Tuple 
เป็นแถวในแต่ละ Relation จากภาพที ่5 ประกอบดว้ย 5 Tuple 

ประกอบดว้ยตวัอยา่งขอ้มลูดงัน้ี  

โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์



 Domain  
 เซตของค่าทีเ่ป็นไปไดใ้นแอตทรบิวิตน์ัน้  แต่ละโดเมนจะถูก
ก าหนดดว้ย ชื่อ, ชนิดขอ้มลู(data type)  และ รปูแบบ (Format)  ซึง่เป็น
การก าหนดขอบเขตคา่ขอ้มลูและชนิดขอ้มลูของแต่ละ Attribute ทีส่ามารถ
เป็นไปได ้จากภาพ Domain ของ SEX คอืกลุ่มของเพศทัง้หมดทีเ่ป็นไป
ไดค้อื M และ F เทา่นัน้  

โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์



 Degree 
เป็นจ านวนของ Attribute (คอลมัน์) ใน Relation นัน้  ค่าของ
ดีกรีมกัจะไม่มีการเปล่ียนแปลง จากภาพ ประกอบดว้ย 4 Degree  

โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์



 Cardinality 
เป็นจ านวน Tuple (แถว) ทีบ่รรจุอยูใ่น Relation และมี
ความสมัพนัธใ์น Tuple ของอกี Relation หน่ึง  

โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์



 จากตาราง STAFF และ DEPARTMENT จะมคีวามสมัพนัธ์
ระหวา่งกนักล่าวคอื ในแต่ละแผนกจะประกอบดว้ยพนกังานหลายคน 
ดงันัน้ความสมัพนัธร์ะหวา่ง Relation ทัง้สองจะม ี
Cardinality เทา่กบั 1:M  

โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์



 ศพัทท์างเทคนิคในฐานขอ้มลูจะมชีื่อเรยีกทีแ่ตกต่างกนั แต่มี
ความหมายเดยีวกนั ดงัน้ี  

โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์



เปรียบเทียบศพัทท่ี์เก่ียวข้องทัว่ไป 

ศพัทเ์ทคนิค ศพัทท์ัว่ไป 
รเีลชัน่(Relation) ตาราง(Table) 

ทเูพลิ(Tuple) แถว(Row) หรอื เรคคอรด์(Record) 

แอททรบิวิต(์Attribute) คอลมัน์(Column) หรอื ฟิลด(์Field) 

คารด์นิาลลติี(้Cardinality) จ านวนแถว(Number of rows) 

ดกีร(ีDegree) จ านวนคอลมัน์(Number of columns) 

โดเมน(Domain) ขอบเขตคา่ของขอ้มลู 
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ประเภทของ Relation 

1. รีเลชัน่หลกั (Base Relation) เป็นตารางทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจรงิ
เพือ่น าขอ้มลูไปใช ้ถูกสรา้งดว้ยภาษาส าหรบันิยามขอ้มลู(DDL) เชน่ 
ภาษา SQL ค าสัง่ Create Table เป็นการสรา้ง Relation หลกั 

2. วิว (View) เป็นตารางทีถู่กสรา้งขึน้ตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละ
คน โดยท าการววิจากรเีลชัน่หลกั ชว่ยใหก้ารรกัษาความปลอดภยั
ของฐานขอ้มลูท าไดโ้ดยงา่ย เพราะฉะนัน้ววิจงึเป็นตารางสมมตหิรอื
ตารางทีแ่ปลคา่มา (Virtual Table หรอื Derives Table) จะไมถู่ก
จดัเกบ็จรงิ ๆ ในระบบ 
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Relation Operators 
 หมายถงึ Operators ทีส่ามารถด าเนินการหรอืใชไ้ดใ้นฐานขอ้มลู
เชงิสมัพนัธ ์การใช ้Relational Operators จะใหผ้ลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็น Relatio
เสมอไมว่า่จะเป็น Operators ทีก่ารกระท ากบั 1 หรอื 2 Relation และ
ผลลพัธด์งักล่าวสามารถใชเ้ป็นโอเปอแรนดข์องกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ใน
ภายหลงัไดอ้กีดว้ย 
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Relation Operators 

ชนิดของ Operator 
1. โอเปอเรเตอรใ์นการจดัการข้อมูล (mainpulative operators) 
ไดแ้ก่ Insert, Delete, Update 

2. โอเปอเรเตอรพื์น้ฐาน (basic operators) เป็นโอเปอเรเตอรท์ีม่า
จากพชิคณติเชงิสมัพนัธ ์(Relational algebra) ไดแ้ก่ Selection, 
Projection, Join, Division, Union, Intersection, Difference, 
Cartesian, Product 



Relation Operators 

กฎ 12 ข้อของ Codd 
1. กฎสารสนเทศ (The information rule) : สารสนเทศทัง้หมดในฐานขอ้มลูตอ้ง
แสดงอยูใ่นรปูแบบเดยีวเท่านัน้ คอื Relation ซึง่ถอืวา่เป็นหลกัการพืน้ฐานของ
แบบจ าลองเชงิสมัพนัธ ์
2. กฎการรบัประกนัการเข้าถึง (The quaranteed access rule) : คา่ทุกคา่ทีถ่กู
จดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู ตอ้งสามารถอา้งองิไดใ้นทางตรรกะโดยการใช ้ชื่อตาราง ชื่อ
คอลมัน์ และคา่ของคยีห์ลกั 
3. การจดัการค่า Null อย่างเป็นระบบ (Systematic treatment of null values) 
ระบบจดัการฐานขอ้มลูตอ้งมกีารใชค้า่ Null แทน “สารสนเทศทีข่าดหายไป (missing 
information) หรอืไมม่คีา่สารสนเทศทีเ่หมาะสม (in applicable information)” อยา่ง
เป็นระบบ 
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Relation Operators 

4. แอคทีพออนไลน์แคททาลอ๊คท่ีอยู่บนพืน้ฐานของแบบจ าลองเชิงสมัพนัธ ์
(Active online catalog based on the relational model) ระบบตอ้งสนบัสนุน
RelationแบบOnlineทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูใ้ชท้ีม่สีทิธผิา่นทางภาษาควิร ี

5. กฎภาษาข้อมลู (The Comprehensive data sublanguage rule) ระบบตอ้ง
สนบัสนุนภาษาทีเ่ป็น Relation อยา่งน้อย 1 ภาษา ทีส่ามารถใชไ้ดท้ัง้แบบ
โตต้อบและผา่นทางโปรแกรมสนบัสนุนการนิยามขอ้มลูรวมทัง้การจดัการขอ้มลู 
ความมัน่คงและเงือ่นไข Integrity การจดัการ Transaction  

6. กฎการแก้ไขวิว (The view update rule) ววิทุกววิสามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ข
ไดท้างทฤษฎตีอ้งสามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขโดยระบบ 
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Relation Operators 

7. การแทรก แก้ไข และลบในระดบัสงู (High-level insert, update and 

delete) ระบบตอ้งสนบัสนุนการแทรก แกไ้ข และลบขอ้มลูในลกัษณะของเซต 

8. ความเป็นอิสระของข้อมลูเชิงกายภาพ (Physical data independence) 

การเปลีย่นแปลงใดๆ ในระดบั Schema ทางกายภาพจะไมม่ผีลกระทบต่อ 

Schema ทางตรรกะ 

9. ความเป็นอิสระของข้อมลูเชิงตรรกะ (Logical data independence) การ

เปลีย่นแปลงใดๆ ใน Schema ทางตรรกะจะไมม่ผีลกระทบต่อโปรแกรมประยกุต ์
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Relation Operators 

10. ความเป็นอิสระของอินทิกริตี (Integrity independence) เงือ่นไขของ 

Integrity ตอ้งมกีารก าหนดแยกต่างหากจากโปรแกรมประยกุต ์และจดัเกบ็ไวใ้น

แคททาลอ็ค ทัง้น้ีท าใหเ้กดิความเป็นไปไดใ้นการทีจ่ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ 

Integrity โดยไมม่ผีลกระทบต่อโปรแกรมประยกุตท์ีม่อียู ่

11. ความเป็นอิสระของการกระจาย (Distribution independence) โปรแกรม

ทีม่อียูแ่ลว้สามารถท างานต่อไปได ้เมือ่ Version การกระจายเริม่ถกูท ามาใช ้

12. กฎการไม่มีเวอรช์นัย่อย (The nonsubversion rule) ถา้ระบบอนุญาตใหม้ ี

การตดิต่อไดใ้นระดบัต ่าสดุ คอื ครัง้ละ Record และการตดิต่อน้ีตอ้งไมถ่กูใชเ้พือ่ 

เป็นทางลดัโดยไมผ่า่นระบบความมัน่คงหรอืเงือ่นไข Integrity 

 



คณุสมบติัของ Relation (Properties of Relations) 

1. Relation ตอ้งมชีื่อก ากบั แต่ละชื่อตอ้งแตกต่างกนั ซ ้ากนัไมไ่ด ้
2. Attribute ของ Relation มไีดเ้พยีงคา่เดยีว (Single Value) 
3. ชื่อใน Attribute ตอ้งแตกต่างกนั ซ ้ากนัไมไ่ด ้
4. คา่ของขอ้มลูใน Attribute เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ Domain ใน 

Attribute นัน้ ๆ 
5. การเรยีงล าดบัของ Attribute ไมม่คีวามส าคญัใดๆ 
6. Tuple ตอ้งมคีวามแตกต่างกนั จะไมม่ ีTuple ทีซ่ ้ากนั 
7. การเรยีงล าดบัของ Tuple ไมม่คีวามส าคญัใด ๆ  



คณุลกัษณะในการจดัเกบ็ข้อมลูของรีเลชัน่ 

1. ข้อมลูในแต่ละแถวจะไม่ซ า้กนั 



2. การเรียงล าดบัของข้อมลูในแต่ละแถวไม่เป็นสาระส าคญั 

คณุลกัษณะในการจดัเกบ็ข้อมลูของรีเลชัน่ 



3. การเรียงล าดบัของ Attribute จะเรียงล าดบัก่อนหลงั
อย่างไรกไ็ด้ 

คณุลกัษณะในการจดัเกบ็ข้อมลูของรีเลชัน่ 



4. ค่าของข้อมลูในแต่ละ Attribute ของ Tuple หน่ึงๆ จะ
บรรจขุ้อมลูได้เพียงค่าเดียว (Single Value) 

คณุลกัษณะในการจดัเกบ็ข้อมลูของรีเลชัน่ 



5. ค่าของข้อมลูในแต่ละ Attribute จะบรรจคุ่าของข้อมลู
ประเภทเดียวกนั 

คณุลกัษณะในการจดัเกบ็ข้อมลูของรีเลชัน่ 



คีย ์(Keys) 

 คอื สิง่ทีใ่ชใ้นการก าหนดความเป็นเอกลกัษณ์ (Uniqueness 
property) ของแถวในความสมัพนัธ ์ 

 ท าใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูบนฐานขอ้มลูเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 ท าใหส้ามารถแยกแยะขอ้มลูในฐานขอ้มลูใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

 



คีย ์(Keys) 

 คียห์ลกั (Primary Key: PK) 
 Key ทีใ่ช้ในการอ้างถงึ Entity ในฐานขอ้มูล โดยที่ Key นัน้จะต้องไดม้าจาก 

Attribute ทีม่คีุณสมบตัขิองขอ้มลูทีเ่ป็นค่าเอกลกัษณ์ (Unique) หรอืมคี่าทีไ่ม่
ซ ้าซอ้นกนั 

 Primary Key เป็นขอ้มลูส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูบนฐานขอ้มลูเป็นไปได้
อย่างรวดเรว็ ดงันัน้ผูใ้ชจ้งึควรก าหนด Primary Key ใหช้ดัเจนตัง้แต่ข ัน้ตอน
ออกแบบฐานขอ้มลู   





 คียร์อง (Secondary Key) 
หมายถงึ Attribute ทีไ่มใ่ช ่Primary Key แต่สามารถใชใ้นการสบืคน้
ขอ้มลู จดัเรยีงขอ้มลู จาก Relation โดยที ่Secondary Key ไม่
จ าเป็นตอ้งมคีา่เป็นเอกลกัษณ์  

คีย ์(Keys) 



 คียผ์สม (Composite Key) 
 ใน Relation อาจประกอบดว้ย Attribute ทีม่คีุณสมบตัเิป็น Primary 

Key ไดม้ากกว่า 1 Attribute ดงันัน้เมื่อน า Attribute มารวมกนั จะ
ท าให ้Attribute นัน้มคีุณสมบตัทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์  

 การน าฟิลดต์ัง้แต่ 2 ฟิลดข์ึน้ไปมารวมกนั เพื่อใหม้คีุณสมบตัเิป็น 
Primary Key  

 เน่ืองจากหากใชฟิ้ลดใ์ดฟิลดห์นึ่งเป็น PK  จะส่งผลใหข้อ้มลูในแต่
ละเรคอรด์ซ ้าซอ้นได ้

คีย ์(Keys) 



คีย ์(Keys) 
 คียผ์สม (Composite Key) 



 คียค์ู่แข่ง (Candidate Key) 
 หมายถงึ Attribute ทีม่คีุณสมบตัทิีส่ามารถน ามาเป็นคยีห์ลกัได ้ซึง่สามารถ

ประกอบดว้ย Attribute เดยีว หรอืมากกวา่ 1 Attribute กไ็ด ้ 
 แต่ถา้ประกอบดว้ย Attribute มากกวา่ 1 Attribute จะเรยีกวา่ Composite 

Key ดงันัน้จงึไมอ่นุญาตใหส้ว่นประกอบของ Key เป็นคา่วา่งได ้(Null Value)  

คีย ์(Keys) 



 คียค์ู่แข่ง (Candidate Key) 
 ในแต่ละ Relation อาจม ีAttribute ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นคยีห์ลกัไดม้ากกวา่หน่ึง 

Attribute โดยเรยีก Attribute เหล่าน้ีวา่ คียค์ู่แข่ง (Candidate Key) 

  เชน่  นกัศกึษาแต่ละคน ม ี
 รหสัประจ าตวันกัศกึษา   
 รหสัประจ าตวับตัรประชาชน   

 โดยปกตแิลว้จะเลอืก Candidates Key ทีเ่ลก็ทีส่ดุเป็น Primary Key 
 โดยเราจะเรยีก Candidate Key ทีถ่กูเลอืกมาใชเ้ป็นคยีห์ลกัในตารางวา่ 

“Primary Key” และเรยีก Candidate Key ทีไ่มถ่กูเลอืกเป็นคยีห์ลกัวา่ 
“คียส์ ารอง (Alternate Key)” 

 Candidate Key สามารถเป็น Primary Key และ Alternate Key ได ้
 

คีย ์(Keys) 



รหสั ช่ือ สกลุ บตัร
ประชาชน 

ชั้นเรียน สาขา 

คยีค์ูแ่ขง่ Candidate Key 

คยีห์ลกั (Primary Key) คยีส์ ารอง Alternate Key 

คีย ์(Keys) 



 คียน์อก (Foreign Key) 
หมายถงึ Attribute ใน Relation หนึ่งทีใ่ชอ้า้งองิไปยงั Attribute ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น 
Primary Key ของอกี Relation หนึ่งทีม่คีวามสมัพนัธก์นั  

คีย ์(Keys) 



 คียน์อก (Foreign Key) 
คอืคยีซ์ึง่ประกอบดว้ยแอทรบิวิตห์รอืกลุ่มของแอตทรบิวิตใ์นรเีลชนัหน่ึงซึง่มี
คุณสมบตัเิป็นคยีห์ลกั และไปปรากฏอกีรเีลชนัหนึ่ง เพือ่ประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงขอ้มลูซึง่กนัและกนั 

 เป็น Key ทีใ่ชใ้นการเชื่อมโยงขอ้มลูระหวา่งตารางเขา้ดว้ยกนั เชน่  
ฐานขอ้มลูของธนาคารแหง่หน่ึงประกอบดว้ย 2 ตาราง คอื 
 ตารางบญัชทีีล่กูคา้เปิด  (เลขประจ าตวัลกูคา้,  ชื่อ-นามสกุล  และ

ประเภทของบญัช ี)   
 ตารางลกูคา้  (เลขประจ าตวัลกูคา้, ชื่อ-นามสกุล และทีอ่ยู)่ 

 หากตอ้งการทราบวา่ลกูคา้รายหน่ึงเปิดบญัชใีดบา้ง กเ็ชื่อมโยงขอ้มลู   2 
ตารางเขา้ดว้ยกนั  โดยใชเ้ลขประจ าตวัลกูค้าเป็น Foreign Key 

 

คีย ์(Keys) 





ตวัอย่าง Key แบบต่าง ๆ  



เลขประจ าตวัประชาชน 
 

ช่ือ 
 

นามสกลุ 
 

อาย ุ
 

3501552150054 
 

สมชาย 
 

แซ่ตัง้ 
 

25 
 

3210077565107 
 

สมศร ี
 

แซ่อึง้ 
 

42 
 

4110597520235 
 

สมฤทยั 
 

แซ่ตัง้ 
 

23 
 

2156800512473 
 

สมปอง 
 

แซ่แต ้
 

16 
 

7812350453784 
 

สมชยั 
 

แซ่เอง 
 

50 
 

Primary Key ? 



ID 
 

ช่ือ 
 

นามสกลุ 
 

อาย ุ
 

เพศ 
 1 

 
สมชาย 
 

แซ่ตัง้ 
 

25 
 

ชาย 
 2 

 
สมศร ี
 

แซ่อึง้ 
 

42 
 

หญงิ 
 3 

 
สมฤทยั 
 

แซ่ตัง้ 
 

23 
 

ชาย 
 4 

 
สมปอง 
 

แซ่แต ้
 

16 
 

ชาย 
 5 

 
สมชยั 
 

แซ่เลง้ 
 

50 
 

ชาย 
 

Primary Key ?  

ID เพศ 



รหสัสนิคา้ ชื่อสนิคา้ จ านวน 

รหสัพนกังาน รหสัสนิคา้ ยอดขาย 

Foreign Key ? 
ตารางสินค้า 

ตารางยอดขาย 



กฎเก่ียวข้องกบัคียใ์นฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ ์
 คอืขอ้บงัคบัหรอืเงือ่นไขในการอนุญาตใหเ้กบ็เฉพาะขอ้มลูทีเ่หมาะสม
ลงในฐานขอ้มลู 

 เพือ่ใหก้ารเลอืกขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งประเภทของ
เงือ่นไข 

 Key constraint ม ี2 รปูแบบ คอื  
  คียห์ลกั คา่จะไมเ่ป็น NULL 
  Null ไมใ่ชค่า่ทีเ่ป็น 0 (กรณีเป็นตวัเลข) และไมใ่ช ่space (ในกรณี
เป็นขอ้ความ) 

  Null  หมายถงึไมท่ราบคา่หรอืไมรู่ค้า่แน่ชดั 



มีค่าเป็น Null หมายถึงอะไร ? 
 Null เป็นศพัทเ์ฉพาะใน Relational Database หมายถงึ ไมท่ราบค่า
ขอ้มลูทีรู่แ้น่ชดั เราสามารถก าหนดใหค้่าของคอลมัน์ใดๆ เป็น Null ได ้ 
(ถ้าเป็นไปไดค้วรใส่ใหค้รบจะดทีี่สุด ) ยกเว้นคอลมัน์ที่เป็น Primary 
Key เพราะจะไมส่ามารถน า Primary Key มาใชเ้ขา้ถงึขอ้มลูในแต่ละ
แถวได ้



ตวัอย่างตารางท่ีแสดงค่า Null 

รหสันักศึกษา รหสัวิชา เกรดท่ีได้ 

4900222 E182 

4900123 M117 C 

4900125 P210 B+ 

4900236 E182 A 



กฎการควบคมุความถกูต้องของข้อมลู (Data Integrity) 
           ฐานขอ้มลูไมส่ามารถรูไ้ดเ้องวา่ขอ้มลูทีเ่กบ็อยูน่ัน้สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ
หรอืไม ่เราจงึตอ้งบอกใหฐ้านขอ้มลูรูด้ว้ยสิง่ทีเ่รยีกวา่ กฎการควบคุมความถกูตอ้ง
ของขอ้มลู หรอื เป็นกฎเกณฑท์ีก่ าหนดขึน้เพือ่ใชค้วบคุมความถกูตอ้งใหก้บัขอ้มลู
ในฐานขอ้มลูใดฐานขอ้มลูหน่ึงโดยเฉพาะ 

ตวัอยา่งงานระบบทะเบยีนนกัศกึษาจะม ีIntegrity Rule ดงัต่อไปน้ี 
 นกัศกึษาทุกคนตอ้งสงักดัคณะทีม่อียูเ่ท่านัน้ 
 วชิาทีล่งทะเบยีนตอ้งเป็นวชิาทีเ่ปิดสอนเทา่นัน้ 
 เกรดเฉลีย่แต่ละเทอมจะอยูร่ะหวา่ง 0.00-4.00 เท่านัน้ 
 เกรดทีไ่ดจ้ะตอ้งเป็น A,B+,B,C+,C,D+,D หรอื F เท่านัน้ 

เป็นตน้ 



กฎความคงสภาพ (Integrity Rule) 
หมายถงึกฎเกณฑท์ีก่ าหนดขึน้มาส าหรบัรกัษาคุณสมบตัขิองความเป็น
ตาราง และความสมัพนัธร์ะหวา่งตาราง 
แบง่ออกเป็น 2 แบบคือ 

1. กฎความคงสภาพของ Entity (Entity Integrity Rule)  
 Attribute ใดทีจ่ะเป็นคยีห์ลกั(PK) ขอ้มลูใน Attribute นัน้จะเป็นคา่เอกลกัษณ์ 

และเป็นคา่วา่ง(Null) ไมไ่ด ้

 
 



กฎความคงสภาพ (Integrity Rule) 
2. กฎความคงภาพของการอ้างอิง (Referential Integrity Rule) 

 คา่ของคยีห์ลกั(PK)ได ้จงึจะเชื่อมโยงหรอือา้งองิขอ้มลูระหวา่ง 2 Relation ได ้
 Foreign Key จะตอ้งสามารถอา้งองิใหต้รงกบัคา่ของ Primary Key ได ้จงึจะ

อา้งองิขอ้มลูระหวา่งสอง Relation ได ้ 
 คา่ของ Foreign Key ตอ้งมาจากคา่ของ Primary Key จากตารางทีเ่กีย่วขอ้ง

เท่านัน้ 
 นัน่คอื ถา้ R1 เป็น Relation ทีม่ ีForeign Key ทีอ่า้งองิถงึ Primary Key ใน 

Relation R2 คา่ของ Foreign Key ใน R1 จะตอ้งมคีา่เทา่กบั Primary Key 
ของ Tuple ใด Tuple หนึ่งใน R2  



กฎความคงสภาพ (Integrity Rule) 



รหสัสนิคา้ ชื่อสนิคา้ จ านวน 

bk00198 เสือ้ยดื 100 

cd00034 กางเกงขายาง 250 

รหสัพนกังาน รหสัสนิคา้ ยอดขาย 

HY001 bk00198 80 

HY002 cd00034 200 

ตารางยอดขาย 

ตารางสินค้า 

กฎความคงสภาพ (Integrity Rule) 



การรกัษากฎความคงสภาพ 
แบง่ออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1. กระท าแบบเป็นทอด ๆ (Cascade) 

 เป็นการอนุญาตให ้ลบ หรอืแกไ้ขขอ้มลูของ Primary Key ในตารางทีถู่ก
อา้งองิจากตารางอื่น ซึง่ DBMS จะอนุญาตใหท้ าการลบ หรอืแกไ้ขขอ้มลูนัน้
ได้ แต่ DBMS จะท าการแก้ไข หรอืลบขอ้มูลในตารางที่มคีวามสมัพนัธ์
ทัง้หมด 

 เชน่ ถา้รหสัแผนกถูกแกไ้ขหรอืลบ ขอ้มลูพนกังานทุกคนทีส่งักดัแผนกนัน้จะ
ถกูลบหรอืแกไ้ขไปดว้ย 

 



การรกัษากฎความคงสภาพ 

1. กระท าแบบเป็นทอด ๆ (Cascade) 
 



2. ยอมแบบมีเงื่อนไข (Restricted) 
การอนุญาตให ้ลบ หรอืแกไ้ขขอ้มลูจะท าไดก้ต็่อเมือ่ ขอ้มลูของ Primary Key 
ใน Relation หนึ่งไมม่ขีอ้มลูทีถ่กูอา้งองิในอกี Relation หนึ่ง  

 เชน่ รหสัแผนกจะถกูแกไ้ขหรอืลบไดก้ต็่อเมือ่ไมม่พีนกังานคนใดสงักดัแผนกนัน้ 

การรกัษากฎความคงสภาพ 



3. เปล่ียนเป็นค่าว่าง (Nullify) 
 ถา้ตอ้งการลบ หรอืแกไ้ขขอ้มลูของ Primary Key ตวั DBMS เปลีย่นแปลงค่า 

Foreign Key ของตารางทีอ่า้งองิ ใหก้ลายเป็นคา่วา่ง  
 เช่น พนักงานที่สงักดัแผนกขายจะถูกเปลี่ยนค่าเป็นค่าว่างก่อน หลงัจากนัน้

การลบขอ้มลูของแผนกขายจงึจะถกูลบหรอืแกไ้ข 
 

การรกัษากฎความคงสภาพ 



ค าถามท้ายบท 
1. โครงสรา้งขอ้มลูเชงิสมัพนัธป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง จงอธบิาย 
2. คุณสมบตัใินการจดัเกบ็ขอ้มลูของรเีลชัน่มอีะไรบา้ง 
3. รเีลชนัประกอบดว้ยคยีป์ระเภทต่างๆ อะไรบา้ง จงอธบิายพรอ้ม
ยกตวัอยา่งประกอบประเภทคยีด์งักล่าว 
4. Null หมายถงึอะไรใน Relational Database 
5. เหตุใดจงึตอ้งมกีารน า Integrity rule มาใชใ้นฐานขอ้มลู 
6. ความสมัพนัธร์ะหวา่งรเีลชนัมกีีป่ระเภท อะไรบา้ง จงยกตวัอยา่ง
ประกอบ (หา้มยกตวัอยา่งซ ้ากบัสไลดป์ระกอบการเรยีน) 


