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ใบความรูที่ 1 .2
เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล
2. ฐานขอมูล
ฐานขอมูล คือ กลุมขอมูลที่มีความสัมพันธกันและถูกเก็บรวบรวมไวในที่เดียวกันอยางเปนระบบ
เพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งโดยกลุมผูใชตั้งแตหนึ่งกลุมขึ้นไป
ตัวอยางฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่เห็นชัด คือ สมุดโทรศัพทซึ่งแสดงรายชื่อผูใช
โทรศัพทโดยเรียงลําดับตามชื่อและนามสกุล จาก ก-ฮ วิธีคนหาเบอรโทรศัพทก็คือ ตองเริ่มตนที่อักษรตัว
แรกของชื่อที่ตองการแลวหาไปจนพบชื่อนั้น ถามีชื่อซ้ํากันก็ตองไปหาที่นามสกุลตอไปอีกจนกวาจะไดชื่อ
และนามสกุลที่ตองการ ในทางกลับกันถาจะคนหาชื่อจากเบอรโทรศัพท หรือนามสกุล หรือจากที่อยู ถา
คนหาดวยมือ อาจตองหาจากสมุดโทรศัพททั้งเลมซึ่งใชเวลานานมาก แตถานําโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
มาชวยจัดเก็บขอมูลลงในคอมพิวเตอร จะชวยใหคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้การบํารุงรักษา
ฐานขอมูลไมวาจะเปนการเพิ่ม ลบ หรือแกไขขอมูล จะทําไดงายขึ้นดวย

รูปที่ 1.3 แสดงโครงสรางขอมูลที่นํามาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
• บิต (Bit) ยอมาจาก Binary digit เปนหนวยขอมูลที่เล็กที่สุด แทนดวยเลขฐานสอง (0 หรือ 1)
• ไบต (Byte) คือกลุมของบิตที่แทนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณพิเศษ 1 ตัว (character) เชน รหัส
ASCII 1 ไบต ซึ่งเก็บบิต 01000001 จะหมายถึงตัวอักษร A
• ฟลด (Field) หรือเขตขอมูล หมายถึงกลุมของตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณพิเศษที่นํามารวมกัน
แลวมีความหมาย เชน ฟลดชื่อสินคา เก็บกลุมตัวอักษรที่แสดงชื่อสินคา ฟลดราคาสินคา เก็บกลุม
ตัวเลขที่แสดงราคาสินคาตอหนวย เปนตน
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• เรคอรด (Record) หรือระเบียนขอมูล ประกอบดวยกลุมของฟลดที่มีความสัมพันธกัน เชน เรคอรด
พนักงานจะมีฟลดรหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล แผนก ตําแหนง สถานภาพสมรส วันเขาทํางาน ที่อยู
และอื่นๆ โดย 1 เรคอรดจะเก็บขอมูลพนักงาน 1 คน ในฟลดเดียวกันของทุกๆเรคอรดจะตองเก็บ
ขอมูลชนิดเดียวกัน เชน ฟลดชื่อพนักงาน จะเก็บขอมูลตัวอักษรเทานั้น สวนฟลด วันเขาทํางาน จะ
เก็บขอมูล วัน/เดือน/ป ที่เขาทํางานของพนักงานแตละคน เปนตน
• ไฟล (File) หรือแฟมขอมูล คือกลุมเรคอรดหลายๆเรคอรดที่เก็บขอมูลซึ่งเปนเรื่องเดียวกัน เชน
ไฟลขอมูลพนักงาน ไฟลขอมูลลูกคา ไฟลขอมูลการสั่งซื้อสินคา ไฟลขอมูลสินคา เปนตน
ตัวอยางไฟลขอมูลที่ประกอบดวยเรคอรดพนักงานทั้งหมดในบริษัทแหงหนึ่ง โดยแตละเรคอรดจะ
มีฟลด รหัส ชื่อ นามสกุล ที่อยู จังหวัด และรหัสไปรษณีย

รูปที่ 1.4 แสดงชื่อฟลด และเรคอรด
ความสําคัญของฐานขอมูล
ยุคแรกที่นําระบบคอมพิวเตอรมาใชประมวลผลขอมูลนั้น โครงสรางการจัดเก็บขอมูลในเครื่องยังมี
ลักษณะคลายคลึงกับการจัดเก็บขอมูลในกระดาษ คือ ขอมูลแตละประเภทถูกเก็บแยกกันในลักษณะของ
ไฟลหรือแฟมขอมูล โดยแตละแผนกหรือหนวยงานจะเก็บขอมูลและมีโปรแกรมของตนเองที่ใชดึงขอมูล
จากไฟลตางๆมาประมวลผล
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รูปที่ 1.5 แสดงระบบการจัดเก็บขอมูลในลักษณะไฟลหรือแฟมขอมูล
แผนภาพแสดงระบบการจัดเก็บขอมูลของบริษัทแหงหนึ่ง จะเห็นวาแตละแผนกเก็บขอมูลของ
ตัวเองไวในไฟลที่แยกจากกันทําใหมีขอมูลบางสวยซ้ํากัน ตัวอยางเชน ไฟลขอมูลพนักงาน ของแผนก
บุคคล จะเก็บขอมูลของพนักงานทุกคนในบริษัท จึงมีขอมูลพนักงานขายอยูดวย ทําใหซ้ํากับขอมูลใน
ไฟลขอมูลพนักงานขายของแผนกการตลาด สวนไฟลขอมูลสินคาคงคลังของแผนการตลาดและแผนก
จัดซื้อจะมีขอมูลเหมือนกัน เปนตน โดยแตละแผนกจะดึงขอมูลจากไฟลมาประมวลผลและออกรายงานโดย
ใชโปรแกรมของตัวเอง
ขอดีในการประมวลผลแบบไฟลขอมูล คือ
• แตละแผนกสามารถเขียนโปรแกรมประมวลผลขอมูลในรูปแบบที่ตองการไดอยางอิสระ
• การดึงขอมูลมาใชทําไดอยางรวดเร็วเนื่องจากตางคนตางเก็บ
• ลดตนทุนในสวนของการวางระบบคอมพิวเตอร เนื่องจากขอมูลที่เก็บเปนขอมูลที่ใชงานใน
ฝายเทานั้น จึงไมมีความซับซอนจนตองใชระบบการจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
สําหรับขอเสียในการประมวลผลแบบนี้ก็คือ
• เกิดความซ้ําซอนของขอมูล (Redundancy) ซึ่งจะนําไปสูปญหาความขัดแยงของขอมูล (Data
Inconsistency) ในภายหลังได ถามีการแกไขขอมูลในไฟลหนึ่ง แตไมไดแกไขขอมูลนั้นใน
ไฟลอื่นๆดวย
• เกิดความไมเปนอิสระของขอมูล (Data Dependency) เพราะโปรแกรมที่ใชในแตละแผนกจะ
ผูกพันกับโครงสรางการจัดเก็บและวิธีเรียกใชขอมูล ถาเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดเก็บ
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ข อ มู ล โปรแกรมทุ ก โปรแกรมที่ เ รี ย กใช ไ ฟล ข อ มู ล นั้ น จะต อ งถู ก แก ไ ขด ว ย ซึ่ ง อาจเกิ ด
ขอผิดพลาดได
• ไมมีการควบคุมจากศูนยกลาง เนื่องจากแตละแผนก สามารถเรียกใชขอมูลไดอยางอิสระ โดย
ไมตองผานการดูแลจากศูนยกลาง จึงไมสามารถควบคุมสิทธิในการเขาใชขอมูลของผูใชแตละ
คนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
จากปญหาขางตน จึงไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกัน แต
แยกกันอยูแตละไฟลมาเก็บไวที่เดียวดัน เพื่อใหแตละแผนกสามารถเขาถึงและใชขอมูลรวมกันได การดูแล
รักษาระบบงานและปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองและทันสมัยอยูเสมอจะทําไดงายขึ้น เพราะขอมูลไมอยู
กระจัดกระจาย สามารถเรียกใชขอมูลไดทันทีที่ตองการ ชวยใหผูบริหารวางแผนและตัดสินใจไดอยาง
รวดเร็วและทันตอสถานการณ
การออกแบบฐานขอมูลที่ดีนั้น ผูออกแบบตองจัดกลุมและแยกประเภทขอมูลที่จะนํามาใช โดยให
ขอมูลแตละกลุมมีความซ้ําซอนกันนอยที่สุด (ดูรายละเอียดในหัวขอ การทํา Normalization) เพื่อให
ฐานขอมูลมีขนาดเล็กที่สุด แตในขณะเดียวกันก็ไดความหมายมากที่สุดเชนกัน ผูออกแบบตองสามารถ
กําหนดความสัมพันธระหวางกลุมขอมูลตางๆได ซึ่งความสัมพันธนี้เองจะเปนจุดเริ่มตนที่นําไปสูการ
พัฒนาเปนระบบฐานขอมูล
องคประกอบในการทํางานรวมกับฐานขอมูล
นอกจากฐานขอมูลจะเกิดจากการนําไฟลหรือกลุมขอมูลตางๆมาเก็บไวในที่เดียวกันแลว ยังมีปจจัย
สําคัญอื่นๆที่จําเปนตอการทํางานรวมกับฐานขอมูลดวยดังนี้
• กลุมขอมูลที่นํามาเก็บรวมกันจะตองมีความเกี่ยวของกัน โดยจะตองระบุความสัมพันธระหวาง
กลุมขอมูลและใชประโยชนจากความสัมพันธนั้นได สําหรับโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล
Microsoft Access 2007 จะเรียกกลุมขอมูลที่ผูใชมองเห็นในรูปตารางวา Table ซึ่งตอจากนี้ไป
ผูเขียนจะขอใชคําวา Table แทนคําวา ตาราง
• ตองมีโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โครงสรางการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูล ถา
เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานขึ้นใชเองจะคอยขางยุงยากและใชเวลามาก ตองใชบุคลากรที่
มีความชํานาญดานนี้โดยเฉพาะจึงไดมีการพัฒนาเครื่องมือที่เรียกวา โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานขอมูล (DataBase Management System : DBMS) เพื่อนํามาชวยใหการสราง เรียกใช และ
แกไขฐานขอมูลทําไดงายแตมีประสิทธิภาพสูง DBMS จะทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูใช
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กับฐานขอมูล เพื่อควบคุมการทํางานที่กลาวขางตน โดยผูใชไมจําเปนตองทราบโครงสรางและ
วิธีจัดเก็บขอมูลทางกายภาพ (physical storage)

รูปที่ 1.6 แสดงระบบการจัดเก็บขอมูลในลักษณะฐานขอมูล
ขอดีของการนําระบบฐานขอมูลมาใช
• ลดปญหาความซ้ําซอนกันของขอมูล เนื่องจากขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวที่เดียวกัน ไมไดแยกไว
คนละที่เหมือนในระบบไฟลขอมูล ถาจําเปนตองเก็บขอมูลตัวเดียวกันไวมากกวา 1 ที่ (มากกวา 1
Table) เชน ตองเก็บรหัสลูกคาไวใน Table ลูกคาและ Table การสั่งซื้อ เพื่อใหทราบวามีลูกคาราย
ไดบางที่สั่งซื้อสินคา ในกรณีนี้ DBMS จะทําหนาที่ตรวจสอบไดวามีขอมูลใดบางที่ซ้ําซอนกันและ
ถูกเก็บไวที่ใดบาง
• ลดปญหาความขัดแยงกันของขอมูล จากการที่ขอมูลมีความซ้ําซอนกันนอยลง ทําใหลดปญหาการ
เก็บขอมูลตัวเดียวกันแตคาไมตรงกัน และถามีการแกไขขอมูลใน Table ใด DBMS จะสามารถ
ควบคุมใหขอมูลตัวเดียวกันนั้นที่อยูใน Table อื่นๆถูกแกไขใหตรงกันทั้งหมดได โดยผูใชไมตอง
ตามไปแกไขดวยตัวเอง
• สามารถควบคุม การคงสภาพความถู ก ต อ งของข อ มู ล หมายถึ ง ความถูก ต องที่ สอดคล อ งและ
สมเหตุสมผลตรมเงื่อนไขที่กําหนดไว เชน ถากําหนดใหราคาสินคาเปนคาติดลบไมได เมื่อผูใช
ปอนขอมูลราคาสินคา DBMS จะตรวจสอบวาขอมูลที่ปอนเขาไปนั้นตรงตามกฎเกณฑนี้หรือไม
ถาไมตรงกัน ก็จะแสดงขอผิดพลาดใหทราบ และไมบันทึกขอมูลนั้นลงฐานขอมูลจนกวาผูใชจะ
แกไขใหถูกตอง
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• ทําใหเกิดความเปนอิสระของขอมูล เนื่องจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา ไมตองยึดติดกับโครงสราง
การจัดเก็บและวิธีเรียกใชขอมูลอีกตอไป ทําใหการปรับปรุงโครงสรางขอมูลในระยะยาวทําไดงาย
ขึ้ น โดยไม ต อ งกั ง วลกั บ การแก ไ ขโปรแกรมให ส อดคล อ งกั บ โครงสร า งข อ มู ล นั้ น หรื อ ถ า
จําเปนตองแกไขก็จะไมยุงยากและไมมีขอจํากัดมากเหมือนในระบบไฟลขอมูล
• ทําใหสามารถใชขอมูลรวมกันได ถาฐานขอมูลมีความสมบูรณและครบถวน จะชวยใหโปรแกรมที่
เขียนขึ้นสามารถดึงขอมูลมาใชได โดยไมตองแกไขโครงสรางขอมูล หรือถาจะตองแกไขก็เพียง
เล็กนอยเทานั้น
• ขอมูลมีความเปนมาตรฐาน เนื่องจากสามารถกําหนดชนิดและรูปแบบของขอมูลตัวเดียวกันให
เหมือนกันได ไมวาจะเก็บไวที่สวนใดของฐานขอมูล ทําใหการนําขอมูลไปใชหรือแลกเปลี่ยน
ระหวางฐานขอมูลทําไดงายขึ้น
• สามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารฐานขอมูล (DataBase
Administrator : DBA) ซึ่งควบคุมและบริหารระบบฐานขอมูล สามารถจัดการฐานขอมูลเพื่อ
ตอบสนองใหบริการตอผูใชโดยสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน เก็บขอมูลที่มีความสําคัญ
และถูกเรียกใชอยูเสมอไวในสื่อที่มีความเร็วสูงเพื่อใหเรียกใชไดอยางรวดเร็วเปนตน
• สามารถสรางระบบความปลอดภัยใหกับ DBA สามารถกําหนดสิทธิการเขาใชฐานขอมูลใหกับผูใช
แตละคนในระดับตางๆ เชน กําหนดวาจะอนุญาตใหใครเขาไปใชฐานขอมูลไดบาง และสามารถใช
งานไดในระดับใด เชน ใหเรียกดูขอมูลและแกไขได หรือใหเรียกดูขอมูลไดอยางเดียวแตแกไข
ไมได เปนตน
2. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)
เปนฐานขอมูลที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน เนื่องจากใชงานงาย เพราะผูใชจะทํางาน
รวมกับขอมูลในรูปของตารางหรือ Table ที่ขอมูลแตละแถวจะหมายถึงแตละเรคอรด สวนขอมูลแตละ
คอลัมนจะหมายถึงฟลด
ฐานขอมูลแบบสัมพันธ เปนฐานขอมูลที่เก็บกันเปนรูปตาราง เปนการเก็บขอมูลแบบ 2 มิติ ที่
ประกอบดวยขอมูลแตละแถวในแนวนอน ทําใหสามารถเชื่อมโยงหรือสรางความสัมพันธระหวางกลุม
ขอมูลหรือ ตารางรางที่เกี่ยวของในฐานขอมูลเดียวกันได
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สําหรับโครงสรางของฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่สามารถเรียกใชขอมูลไดในรูปของตารางนี้ ผูใชไม
จําเปนตองทราบวาขอมูลจะถูกเก็บจริงในลักษณะใด แตสามารถกําหนดความสัมพันธระหวางตารางตาง ๆ
ในฐานขอมูลดวยกันเอง

รูปที่ 1.7 แสดงตัวอยางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
จากตารางจะเห็นตารางลูกคาและตารางสั่งซื้อ มีเขตขอมูลรหัสลูกคาเชื่อมความสัมพันธระหวาง 2
ตารางนี้ ถาตองการทราบชื่อและที่อยูของลูกคารหัส 1002 ในตารางการสั่งซื้อ เราจะนํารหัส 1002 ไปคน
ตารางลูกคาทีมีรหัสตรงกัน
2.2 ศัพทที่ควรรูเกีย่ วกับฐานขอมูล
เอนทิตี้ (Entity) และ แอตทริบิวต (Attribute)
เอนทิตี้ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อางถึงในฐานขอมูล ประกอบดวยกลุมขอมูลประเภทเดียวกันที่เปน
สมาชิกของเอนทิตี้นั้น เชน ถากลาวเอนทิตี้พนักงานจะหมายถึงกลุมคนทั้งหมดที่เปนพนักงาน
แอตทริบิวต หรือ ฟลด หมายถึง สิ่งที่ใชบอกองคประกอบหรือเนื้อหา (subject) ของเอนทิตี้ เชน
เอนทิตี้พนักงานจะประกอบดวยแอตทริบิวตตาง ๆ คือ รหัสประจําตัว ชื่อ นามสกุล แผนก วุฒิการศึกษา
วันเขาทํางาน ที่อยู เปนตน
รีเลชั่น (Relation) หมายถึง รูปแบบของตารางแบบ 2 มิติ ที่ประกอบดวยแตละแถวที่เรียกวา ทูเพิล
(Tuple) และแตละคอลัมนที่เรียกวา แอตทริบิวต (Attribute)
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รูปที่ 1.8 แสดงตัวอยางเอนทิตี้พนักงาน และคําศัพทที่ควรทราบ
ความสัมพันธ (Relationship) การกําหนดความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ หรือ ตาราง ในฐานขอมูลเชิง
สัมพันธจะมี 3 ลักษณะ
ความสัมพันธแบบ 1:1 (One-to-One) เปนความสัมพันธที่เรคคอรดหนึ่งเรคคอรดในตาราง ใด ๆ
สามารถจับคูกับเรคคอรดในอีกตารางหนึ่งไดเพียงเรคคอรดเดียวเทานั้น หรือเปนการจับคูกันตัวตอตัว

รูปที่ 1.9 แสดงความสัมพันธแบบ หนึ่งตอหนึ่ง
ความสัมพันธแบบ 1:N (One-to-Many) เปนความสัมพันธที่เรคคอรดในตารางใด ๆ สามารถ
จับคูกับเรคคอรดในอีกตารางหนึ่งไดหลายเรคคอรด ตัวอยางเชน อาจารยที่ปรึกษาที่มีนักศึกษาในความ
รับผิดชอบไดหลายคน แตนักศึกษาแตละคนจะมีอาจารยที่ปรึกษาไดเพียงคนเดียวเทานั้น
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รูปที่ 1.20 แสดงตัวอยางความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม
ความสัมพันธแบบ M:N (Many-to-Many) เปนความสัมพันธที่เรคคอรดหลาย ๆเรคคอรดใน
ตารางหนึ่ง มีความสัมพันธกับอีกหลาย ๆเรคคอรดในอีกตารางหนึ่งพรอมกัน เชน ความสัมพันธระหวาง
ตารางลูกคา และตารางสินคา ลูกคาหนึ่งคนสามารถซื้อสินคาไดหลายชนิด ในขณะที่สินคาแตละชนิดก็จะ
ถูกซื้อโดยลูกคาหลาย ๆ คนไดดวย ถาเรานําตารางทั้งสองนี้มาเชื่อมโยงกันโดยาตรงจะเห็นวาทําไมได
เนื่องจากไมมีฟลดที่เปนฟลดรวมของทั้ง 2 ตาราง การสรางความสัมพันธแบบ M:N จึงตองใชตารางอื่นมา
ชวยเปนสะพานในการเชื่อมโยง คือ ตาราง การสั่งซื้อ

รูปที่ 1.21 แสดงตัวอยางความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม
คีย (Key)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลควรกําหนดคีย (Key) ใหกับตารางเพื่อใชจําแนก เรคอรด
และกําหนดความสัมพันธระหวางตาราง เชนกําหนดรหัสประจําตัวใหกับพนักงานทุกคนในตารางพนักงาน
คียที่ใชในระบบฐานขอมูลมีหลายอยางดังนี้
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คียหลัก (Primary Key) หมายถึง เขตขอมูลยอยที่ไมซ้ํากันเลยในแตละแถวขอมูล สามารถที่จะบงชี้
ระเบียนแตละระเบียนได คาของคียหลักจะเปนคาวาง (NULL) ไมได
เปนคียที่กําหนดขึ้นโดยจะตองไมมีขอมูลซ้ํากันโดยเด็ดขาดในตารางนั้น เชน ฟลดรหัสพนักงาน
ในตารางขอมูลพนักงาน หรือฟลดรหัสสินคาในตารางขอมูลสินคานําไปใชจัดเรียงและแยกแยะขอมูลในแต
ละเรคคอรดออกจากกัน

รูปที่ 1.22 แสดงคียหลัก
ดัชนี (Index) หรือ คียรอง (Secondary Key) เปนคียที่ใชคนหาหรือจัดเรียงกลุมเรคอรดที่มีจํานวน
มากไดอยางรวดเร็ว เชนคนหาชื่อและนามสกุลของพนักงานใน Table ถาไมกําหนดฟลดชื่อและนามสกุล
เปนดัชนีไวกอน DBMS จะคนหาตั้งแตเรคอรดแรกไปจนถึงเรคอรดที่ตองการ ฟลดที่เปนดัชนีอาจมีขอมูล
ซ้ํากันได (ตางกับฟลดที่เปนคียหลักที่ขอมูลจะซ้ํากันไมได คียหลักทุกตัวจะมีคุณสมบัติเปนดัชนี แตดัชนีไม
จําเปนตองเปนคียหลัก)
คียคูแขง (Candidate Key) หมายถึง เขตขอมูลยอยที่ไมซ้ํากันเลยในแตละแถวขอมูล มีมากกวา 1
ฟลด ซึ่งสามารถทําหนาที่เปนคียหลักแทนกันได
ถาในตารางหนึ่งมีฟลดที่มีคุณสมบัติที่สามารถใชคียหลักแทนกันได จะเรียกคียเหลานั้นวาคียคูแขง
เชนในตารางพนักงาน ถาไมมีชื่อพนักงานซ้ํากันเลย ก็สามารถใชฟลดรหัสพนักงาน หรือฟลดชื่อพนักงาน
เปนคียหลัก ได ทําใหทั้งสองฟล ดนี้กลายเป นฟลด คูแข งกัน ถ าใชร หั สพนักงานเป นคียหลั กก็ทํ าใหชื่อ
พนักงาน เปนคียร อง (Alternate Key)

รูปที่ 1.23 แสดงคียคูแขง
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คียรวม (Composite Key) หรือคียผสม หมายถึง การนําฟลด ตั้งแต 2 ฟลด ขึ้นไปมารวมกันเพื่อ
กําหนดใหเปนคียหลัก
เนื่องจากในบางครั้งการสรางคียหลักจากฟลดเดียวอาจมีโอกาสที่จะเกิดขอมูลซ้ํากันไดเชนใน
ตารางพนั ก งานดา นล า ง ตารางพนั ก งานหากไม ได กํ า หนดฟ ล ด ร หั ส พนั ก งาน เราอาจใช ฟ ล ด ชื่ อและ
นามสกุล ประกอบกันเปนคียหลักของตารางก็ได

รูปที่ 1.23 แสดงคียร วม
คียนอก (Foreign Key) หมายถึง คียหลักจากตารางภายนอก เปนคียเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
รีเลชัน ใชเพื่อกําหนดใหขอมูลในรีเลชัน หนึ่งมีคาตรงกับคียหลักของอีกรีเลชันหนึ่ง
เปนคียที่ใชเชื่อมโยงตารางที่มีขอมูลเกี่ยวของกัน เชน ในตารางลูกคาจะมีฟลดรหัสลูกคาเปนคีย
หลัก เราจะใชรหัสลูกคาในตารางลูกคาเชื่อมโยงกับรหัสลูกคาในตารางการสั่งซื้อ เพื่อที่จะไดทราบชื่อและ
ที่อยูของลูกคาที่สั่งซื้อสินคานั้น

รูปที่ 1.23 แสดงคียนอก
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กฎที่ใชควบคุมการคงสภาพความถูกตองของขอมูล (Integrity Constraint)
เนื่องจากฐานขอมูลเชิงสัมพันธประกอบดวยขอมูลหลายๆ ตารางที่กําหนดใหมีความสัมพันธใน
ลักษณะตาง ๆไมวาจะเปนแบบ One-to-One , One-to-Many หรือ Many-to-Many การลบเรคคอรดหรือการ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในตารางหนึ่งตองมีผลกระทบกับขอมูลในตารางอื่นที่สัมพันธกันเพื่อใหขอมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวของมีความคงสภาพความถูกตองของขอมูลที่สอดคลองตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวตลอดเวลา
จะตองมีกฎเกณฑที่ใชควบคุมความถูกตองซึ่งมี 2 ลักษณะ
- กฎการคงสภาพของเอนทิตี้ (Entity Integrity Constraint) ควบคุมการคงสภาพความถูกตองของ
ขอมูลในตารางเดียวกันซึ่งจะตองไมมีคาวางในฟลดใด ๆที่ประกอบขึน้ เปนคียหลักของตารางนั้น
- กฎการคงสภาพการอางอิง (Referential Integrity Constraint) ควบคุมการคงสภาพความถูกตอง
ของความสัมพันธระหวางตาราง ซึ่งมีคียนอกอยูในตารางใด ขอมูลที่อยูในคียนอกนัน้ จะตองเปนขอมูลที่อยู
ในคียหลักของอีกตารางหนึง่ ดวย ถาไมเชนนั้นแลวขอมูลในคียนอกจะตองเปนคาวาง
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