ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับฐานข้อมูล
ความหมายของฐานข้อมูล
การนาโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ มาใช้สาหรับการจัดเก็บข้อมูลนัน้ จะจัดเก็บในรูปของไฟล์ขอ้ มูล ซึ่ง
ในบางระบบงานอาจต้องมีการนาข้อมูลต่างๆ จากหลายๆ ไฟล์ขอ้ มูลมาใช้ร่วมกันตัวอย่างเช่น ในระบบงานซื้อ ขายสินค้า มีไฟล์ Customer ใช้สาหรับจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า โดยภายในจะประกอบไปด้วยข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับ รหัส
ลูกค้า ชื่อลูกค้า ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Email เป็ นต้น เมื่อต้องการออกใบเสนอราคาให้กบั ลูกค้า อาจต้องมีการ
สร้างไฟล์ขน้ึ มาใหม่ทจ่ี ะต้องมีขอ้ มูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับลูก ค้าอีก เช่น รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ทีอ่ ยู่ เป็ นต้น ซึ่งจะทา
ให้ เกิด ภาวะที่เรีย กว่ า “การซ้า ซ้ อ นของข้ อ มู ล (Data Redundancy)” ซึ่ง เป็ นปั ญ หาของการจัด เก็บ ข้อ มู ล
เดียวกันไว้หลายๆ ที่
การที่มขี อ้ มูล เดียวกันแต่ถูกนาไปจัดเก็บไว้คนละไฟล์ขอ้ มูลกันนัน้ อาจทาให้เกิดปั ญหาในเรื่องของ
ความถูกต้องของข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าย้ายทีอ่ ยู่ใหม่ ผูด้ แู ลข้อมูลจะต้องเปลีย่ นแปลงข้อมูลเกีย่ วกับทีอ่ ยู่
ใหม่ของลูกค้าคนนี้ในทุกๆ ไฟล์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในความถูกต้องของข้อมูล ได้ง่าย
ดังนัน้ เพื่อการแก้ไขปั ญหาเหล่านัน้ จึงมีการนาข้อมูลต่างๆ ที่มคี วามสัมพันธ์กนั และต้องใช้งานร่วมกันมาทาการ
จัดเก็บไว้ทเ่ี ดียวกัน เมื่อใดทีม่ คี วามต้องการจะเรียกใช้ขอ้ มูลเหล่านี้กส็ ามารถเรียกใช้งานได้จากแหล่งเดียวกัน การ
นาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั มีวตั ถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลเป็ นไปในทิศทางเดียวกันมาทาการจัดเก็บไว้
รวมกันนี้ เราเรียกว่า “ฐานข้อมูล”

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Model)
ในโครงสร้างสาหรับการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลนัน้ จะมีอยู่หลายๆ แบบ สาหรับโครงสร้างทีน่ ิยมใช่
กันในปั จจุบนั จะเป็ นแบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ Relation Model ทีเ่ ป็ นโครงสร้างที่จดั เก็บข้อมูลต่างๆ ลงใน
ฐานข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยที่ในแต่ละตารางจะมีความสัมพันธ์กนั ทัง้ หมด ในส่วนของการค้นหาข้อมูล
สามารถทีจ่ ะทาได้งา่ ยคือ ทาการค้นหาตามเส้นทีใ่ ช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ซึ่งโครงสร้างแบบนี้สามารถ
ที่จะทางานกับฐานข้อมูลได้หลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน ช่วยลดความซ้าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล และมีความ
ยืดหยุ่นสูงในการเปลีย่ นแปลงแก้ไข

ข้อดีของการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ในฐานข้อมูลทีม่ โี ครงสร้างแบบสัมพันธ์น้ีจะช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ด้วยข้อกาหนด
ทีว่ ่า ข้อมูลหนึ่งๆ จะต้องมีอยู่ภายในตารางใดตารางหนึ่งเท่านัน้ เว้นแต่ว่าข้อมูลนัน้ จะทาหน้าทีเ่ ชื่อม
ความสัมพันธ์ไปยังตารางอื่น ซึ่งการลดความซ้าซ้อนนี้จะช่วยให้สามารถควบคุมความถูกต้องของ
ข้อมูลได้งา่ ยขึน้ นอกจากนี้ยงั จะช่วยประหยัดพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้สาหรับจัดเก็บข้อมูลด้วย
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สามารถจะทางานแบบหลายผูใ้ ช้ได้ (Concurrent Users) ทาให้ผใู้ ช้หลายๆ คน
หรือโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมสามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้
งานนัน้ เกิดความสะดวกมากขึน้
ฐานข้อมูลแบบนี้สามารถออกแบบให้งา่ ยต่อการเปลีย่ นแปลง เมื่อต้องมีการแก้ไขโครงสร้างของข้อมูล
ใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการเพิม่ ข้อมูล หรือการลบข้อมูลบางอย่างออกไป

สามารถใช้กบั ภาษา SQL (Select Query Language) ที่เป็ นภาษามาตรฐานที่ใช้สาหรับการเข้าถึง
ฐานข้อมูลได้ ทาให้โปรแกรมต่างๆ ทีม่ กี ารใช้ภาษา SQL สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยไม่ยดึ ติดว่า
จะต้องเป็ นโปรแกรมใด (Application Independence)
สาหรับซอฟต์แวร์ท่ใี ช้จดั การกับ ฐานข้อมูลที่จดั เก็ บในโครงสร้างเชิงสัมพันธ์น้ี จะเรียกว่า “ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (RDBMS: Relational Database Management System)” ตัวอย่างโปรแกรม
พวกนี้ได้แก่ Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, Informix เป็ นต้น

คาศัพท์ท่ีควรรูเ้ กี่ยวกับฐานข้อมูล
Entity หมายถึง

กลุ่ ม ของข้อมูล ที่อยู่ภ ายในฐานข้อมูล ซึ่งมีความหมายของกลุ่ ม ข้อมูลเป็ น ไปใน
ลักษณะเดียวกัน หรืออยู่ภายใต้วตั ถุประสงค์เดียวกัน Entity ในฐานข้อมูลมักอยู่ในรูปของบุคคล สถานที่ สิง่ ของ
หรือการกระทาที่เกิดขึ้น เช่น ในฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเช่าวีซีดี จะมีกลุ่มของข้อมูลหรือ Entity คือ กลุ่ม
ข้อมูลสมาชิก (Member) กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ (Movie) กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า (Rental) เป็ นต้น ใน
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทัวไปอาจเรี
่
ยก Entity นี้ว่า “ตารางข้อมูล (Table)”
Entity Instance หมายถึ ง ข้อ มู ล ในแต่ ล ะรายการของกลุ่ ม ข้อ มู ล เช่ น ในกลุ่ ม ข้อ มู ล พนั ก งานจะ
ประกอบไปด้วยพนั กงานหลายๆ คน โดยจะเรียกข้อมูลในแต่ล ะรายการหรือของพนั กงานแต่ล ะคนว่ า Entity
Instance ซึง่ ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทัวๆ
่ ไป จะเรียกว่า “เรคคอร์ด (Record)”
Entity (Table)
รห ัสพน ักงาน

่ พน ักงาน
ชือ

นามสกุล

ทีอ
่ ยู่

4102

พงศ์ศักดิ์

แซ่แต ้

แจ ้งวัฒนะ

4104

ระพีพร

มงคลชัย

บางลาพู

4125

ชูวท
ิ ย์

กมลรัตน์

แจ ้งวัฒนะ

ตารางพน ักงาน
4104

ระพีพร

มงคลชัย

บางลาพู

Entity Instance (Record)

Attribute หมายถึง

ข้อมูลทีแ่ สดงรายละเอียดของสิง่ ทีอ่ ยู่ภายในกลุ่มข้อมูลหรือ Entity เช่น ในกลุ่ม
ข้อมูลพนักงานจะมี รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุลพนักงาน ที่อยู่ เป็ นต้น ข้อมูล หนึ่งๆ ที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลอาจเป็ น
ข้อมูลที่มเี พียง Attribute เดียวหรืออาจมีหลายๆ Attribute ก็ได้ เช่น ถ้าพิจารณาข้อมูล “รหัสพนักงาน” จะเห็นว่า
ไม่สามารถแยกเป็ นหลายๆ Attribute ได้เนื่องจากว่าจะทาให้ความหมายของข้อมูลผิดไป แต่ในข้อมูลชื่อ พนักงาน
สามารถทีจ่ ะแยกออกเป็ น 2 Attribute ได้ เช่น ข้อมูลชื่อพนักงานอาจแยกเป็ น “ชื่อพนักงาน” และ “นามสกุล” เป็ น
ต้น ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทัวไปจะเรี
่
ยก Attribute ว่า “ฟิ ลด์ (Field)” โดยทัวไปแล้
่
ว สามารถแบ่งฟิ ลด์ได้
เป็ น 2 ชนิด คือ
Identifier

เป็ นฟิ ลด์ทจ่ี ะทาหน้าทีใ่ นการบอกความแตกต่างของแต่ละรายการในตารางข้อมูล ดังนัน้ ฟิ ลด์ขอ้ มูลที่
จะใช้ เป็ น Identifier จึงควรเป็ น ฟิ ล ด์ ท่ีข้อ มู ล ในฟิ ล ด์ ไม่ มีโ อกาสซ้ า กัน (Unique) เช่ น ในกลุ่ ม ข้อมู ล พนั ก งาน
สามารถทีจ่ ะใช้ฟิลด์ “รหัสพนักงาน” เป็ นตัวบอกความแตกต่างของพนักงานแต่ละคนได้ และจะไม่ใช้ฟิลด์ทข่ี อ้ มูล
ในฟิ ลด์มโี อกาสซ้ากันมาเป็ น Identifier เช่น ชื่อพนักงาน
่ พน ักงาน
รห ัสพน ักงาน
ชือ
นามสกุล
Descriptor

เป็ นฟิ ลด์ท่แี สดงรายละเอียดของข้อมูล จากตัวอย่าง
ฟิ ลด์ทเ่ี ป็ น Descriptor คือ ชื่อและนามสกุลของพนักงาน

4102

พงศ์ศักดิ์

แซ่แต ้

4104

ระพีพร

มงคลชัย

4125

ชูวท
ิ ย์

กมลรัตน์

Identifier

Descriptor

ความสัมพันธ์ (Relationships)
ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นัน้ กลุ่ม ข้อมูลจะถูกสร้างให้อยู่ในรูปของตาราง (Table) ซึ่งข้อมูลทีอ่ ยู่
ในแต่ละตารางของฐานข้อมูลจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กนั จะเรียกความสัมพันธ์ระหว่างตารางนี้
ว่า “Relationships” ซึ่งเป็ น หัวใจหลักของฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละตารางเข้าไว้ด้วยกัน โดย
อาศัยฟิ ลด์ทม่ี คี ่าตรงกันในระหว่างตารางเป็ นตัวเชื่อมหรือทีเ่ ราเรียกว่า“Key” ความสัมพันธ์ระหว่างเรคคอร์ดในแต่
ละตารางสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทคือ
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one)
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many)
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-many)


ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

เป็ นความสัมพันธ์ของข้อมูลในลักษณะทีร่ ายการหนึ่งในตารางสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไปยังข้อมูล
ทีอ่ ยู่ในอีกตารางหนึ่งได้เพียงรายการเดียวเท่านัน้ โดยปกติ ตารางทีจ่ ะมีความสัมพันธ์เป็ นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง มักจะ
เป็ น ตารางที่เป็ น ข้อมูลชุ ด เดีย วกัน แต่ต้องการจัด เก็บ แยกเป็ น หลายๆ ตารางเพื่อประโยชน์ บ างอย่ า งในการ
ประมวลผลข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในการบันทึกรายละเอียดของพนักงานแต่ละคน ผูอ้ อกแบบฐานข้อมูลอาจออกแบบ
ให้แยกเก็บรายละเอียดของพนักงานเป็ น 2 ตาราง ได้แก่ ตารางทีใ่ ช้เก็บข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงาน (Employee) กับ
ตารางทีต่ อ้ งการเก็บข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของพนักงาน (Salary) เช่น อัตราเงินเดือน เป็ นต้น
่ พน ักงาน
ชือ

รห ัสพน ักงาน

นามสกุล

รห ัสพน ักงาน

เงินเดือน

4102

พงศ์ศักดิ์

แซ่แต ้

4102

7,500

4104

ระพีพร

มงคลชัย

4104

8,500

4125

ชูวท
ิ ย์

กมลรัตน์

4125

9,000

ตารางอ ัตราเงินเดือน

ตารางพน ักงาน



ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

เป็ น ความสัม พัน ธ์ข องข้อมูล ในลักษณะที่รายการหนึ่ งในตารางสามารถเชื่อมความสัม พัน ธ์ไปยัง
ข้อมูลที่อยู่ในอีก ตารางหนึ่ งได้หลายรายการ ความสัม พันธ์ป ระเภทนี้จะเป็ น ความสัมพัน ธ์ท่พี บมากที่สุด จาก
ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ‘สมาชิก’ กับตาราง ‘การเช่า’ จัดเป็ นแบบ one-to-many กล่าวคือ รายการ
หนึ่งในตาราง ‘สมาชิก’ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปยังตาราง ‘การเช่า’ ได้มากกว่าหนึ่งรายการ หรือสมาชิก
แต่ละคนสามารถมีการเช่าได้มากกว่าหนึ่งครัง้
่ สมาชิก
เลขสมาชิก ชือ

นามสกุล

C012

วรรณภา

สาครชัย

C062

บรรเจิด

มณีกล
ุ

C073

วิเชียร

สาครชัย

C105

ระพี

ศรีสวัสดิ์

ตารางสมาชิก

ลาด ับการเช่า

ว ันทีเ่ ช่า

เลขสมาชิก

0001

23/5/47

C012

0002

23/5/47

C062

0003

24/5/47

C062

0004

28/5/47

C073

ตารางการเช่า



ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

เป็ นความสัม พัน ธ์ ข องข้ อ มู ล ในลัก ษณะที่ ห ลายๆ รายการที่ อ ยู่ ใ น ตารางหนึ่ ง สามารถเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ไปยังข้อมูลทีอ่ ยู่ในอีกตารางหนึ่งได้หลาย ๆ รายการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง ‘การเช่า’ กับ
ตาราง ‘ภาพยนตร์’ เป็ นแบบ many-to-many กล่าวคือ การเช่าภาพยนตร์แต่ละครัง้ สามารถเช่าได้หลายๆ เรื่อง
และภาพยนตร์แต่ละเรื่องก็สามารถถูกเช่าได้มากกว่าหนึ่งครัง้
ในการสร้างความสัมพันธ์แบบ many-to-many นี้เป็ นความสัมพันธ์ท่ไี ม่สามารถเชื่อมกันได้โดยตรง
แต่จะต้องมีการสร้างตารางตัวกลางที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางทัง้ สอง โดยตารางตัวกลางนี้จะเชื่อม
ความสัมพันธ์ไปยังตารางทัง้ สองในแบบ one-to-many และจะเรียกตารางกลางทีเ่ กิดขึน้ นี้ว่า Composite Entity
ลาด ับการเช่า

ว ันทีเ่ ช่า

เลขสมาชิก

0001

23/5/47

C062

0002

23/5/47

C073

0003

24/5/47

C105

รห ัสภาพยนตร์

่ เรือ
ชือ
่ ง

การเช่า

ภาพยนตร์
ประเภท

30258

Mr. and Mrs. Smith

Action

30378

The Interpreter

Action

30512

Monster in Law

Comedy

30514

Robot

Fantasy

ลาด ับการเช่า รห ัสภาพยนตร์

กาหนดส่ง

0001

30378

27/5/47

0002

30378

28/5/47

0002

30258

30/5/47

0003

30512

27/5/47

รายละเอียดการเช่า
(Composite Entity)

จากตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ‘การเช่า’ กับตาราง ‘วีซีด’ี เป็ นแบบ many-to-many ซึ่ง
จะต้ องสร้า งตารางตัว กลางขึ้น มาใหม่ ได้แ ก่ ตาราง ‘รายละเอีย ดการเช่ า ’ โดยความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตาราง
‘รายละเอีย ดการเช่ า ’ กับ ตาราง ‘การเช่ า ’ และตาราง ‘ภาพยนตร์ ’ จะเป็ น แบบ one-to-many จึง อาจกล่ า วได้ว่ า
ตาราง ‘การเช่า’ สัมพันธ์กบั ตาราง ‘ภาพยนตร์’ โดยผ่านทางตาราง ‘รายละเอียดการเช่า’
สาหรับข้อมูลทีจ่ ะอยู่ในแต่ละตารางสาหรับกรณีขา้ งต้น อาจมีขอ้ สังเกตได้ดงั นี้
ข้อมูลทีจ่ ะอยู่ภายในตาราง ‘การเช่า’ จะเป็ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าวีซดี ีในแต่ละครัง้ โดยทีข่ อ้ มูล
นี้จะเป็ นข้อมูลเดียวกันแม้ว่าจะเช่าไปกีเ่ รื่องก็ตาม ข้อมูลนี้ได้แก่ ลาดับการเช่า วันทีเ่ ช่า และสมาชิกที่
เช่า
ข้อมูลทีจ่ ะอยู่ภายในตาราง ‘รายละเอียดการเช่า’ จะเป็ นข้อมูลของภาพยนตร์ทเ่ี ช่าแต่ละเรื่อง ซึ่งเก็บ
ข้อมูลทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปตามเรื่องทีเ่ ช่า ข้อมูลนี้ได้แก่ รหัสภาพยนตร์ทเ่ี ช่า และกาหนดส่งคืน
เนื่องจากตาราง ‘รายละเอียดการเช่า ’ จะต้องมีความสัมพันธ์กบั ตาราง ‘การเช่า’ จึงต้องมีขอ้ มูลตัว
หนึ่งที่ใช้ทาหน้าที่เชื่อมต่อไปยังรายการทีอ่ ยู่ในตาราง ‘การเช่า’ ดังนัน้ จึงมีขอ้ มูล ลาดับการเช่า ถูก
สร้า งเพิ่ ม ในตาราง ‘รายละเอี ย ดการเช่ า ’ แม้ ว่ า จะท าให้ ซ้ า ซ้ อ นกับ ในตาราง ‘การเช่ า ’ ก็ ต าม
(รายละเอียดเพิม่ เติมจะกล่าวถึงในเรื่อง Primary Key และ Foreign Key)

Primary Key
Primary Key หมายถึง

ฟิ ลด์ในตารางที่จะทาหน้าที่บอกความแตกต่างของแต่ละรายการในตาราง
โดยทัวไปแล้
่
วจะใช้ฟิลด์ท่มี คี ุณสมบัตเิ ป็ นแบบ Identifier ทาหน้าทีเ่ ป็ น Primary Key โดยในทุกๆ ตารางจะต้องมี
ฟิ ลด์ทจ่ี ะทาหน้าทีเ่ ป็ น Primary Key เสมอ
ตารางสมาชิก
่ สมาชิก
เลขสมาชิก ชือ

นามสกุล

C012

วรรณภา

สาครชัย

C062

บรรเจิด

มณีกล
ุ

C073

วิเชียร

สาครชัย

C105

ระพี

ศรีสวัสดิ์

Primary Key

ในการค้นหาฟิ ลด์ท่จี ะทาหน้ าที่เป็ น Primary Key ในตารางใดๆ นัน้ บางครัง้ อาจไม่มีฟิลด์ใดเลยที่
สามารถใช้บอกความแตกต่างของแต่ละรายการได้ ในกรณีน้อี าจมีวธิ แี ก้ปัญหาได้ 2 วิธคี ือ
Composite Key หมายถึง การกาหนดให้ฟิลด์มากกว่าหนึ่งฟิ ลด์ทาหน้าทีเ่ ป็ น Primary Key ร่วมกัน
โดยมีข้อกาหนดว่า ถ้าข้อมูลในฟิ ลด์ใดฟิ ลด์หนึ่ งซ้ากัน ข้อมูลที่อยู่ในอีกฟิ ลด์จะต้องไม่ซ้ากันด้วย
โดยทั ว่ ไป มั ก จะพ บ Composite Key ใน ตารางที่ เ ป็ น ตารางกลาง (Composite Entity) ใน
ความสัมพันธ์แบบ many-to-many
Surrogate Key หมายถึง การสร้างฟิ ลด์ใหม่ขน
้ึ มาโดยฟิ ลด์นัน้ จะไม่ได้ใช้จดั เก็บข้อมูลของตารางแต่
อย่างใด เพียงแต่เป็ นฟิ ลด์ท่จี ะทาหน้าที่ในการบอกความแตกต่างเท่านัน้ โดยปกติฟิลด์ประเภทนี้
มักจะกาหนดให้เป็ นลักษณะของตัวเลขเรียงต่อกันโดยอัตโนมัติ (Auto Number)
ลาด ับการเช่า รห ัสภาพยนตร์

กาหนดส่ง

รห ัสรายการ

ลาด ับการเช่า รห ัสภาพยนตร์

กาหนดส่ง

0001

30378

27/5/47

1

0001

30378

27/5/47

0002

30378

28/5/47

2

0002

30378

28/5/47

0002

30258

30/5/47

3

0002

30258

30/5/47

0003

30512

27/5/47

4

0003

30512

27/5/47

Composite Key

Surrogate Key

Primary Key นอกจากจะทาหน้ าที่บอกความแตกต่างของแต่ละรายการในตารางแล้ว

ข้อมูลที่อยู่ใน
ฟิ ลด์ท่เี ป็ น Primary Key ยังทาหน้าที่ในการเชื่อมความสัมพันธ์ไปยังตารางอื่นอีกด้วย โดยเป็ นไปในลักษณะของ
ตัวชี้ หรือ Indexed ทีช่ ไ้ี ปยังรายการทีม่ คี วามสัมพันธ์ในตารางอื่นๆ

คุณสมบัติของ Primary Key
ข้อมูลทีอ่ ยู่ในฟิ ลด์ทจ่ี ะทาหน้าทีเ่ ป็ น Primary Key จะต้องไม่มขี อ้ มูลทีซ่ ้ากันในแต่ละรายการ ถึงแม้ว่า
จะลบข้อมูลเดิมออกจากฐานข้อมูลแล้วก็ตาม
ข้อมูลทีอ่ ยู่ใน Primary Key ควรมีขนาดของข้อมูลเล็กทีส่ ุดเท่าทีเ่ ป็ นไปได้ เนื่องจากข้อมูลนี้จะต้องไป
อยู่ในหลายๆ ตาราง (เพื่อใช้เชื่อมความสัมพันธ์) โดยปกติแล้วมักกาหนดให้เป็ นข้อมูลประเภทตัวเลข
หรือเป็ นตัวอักษรทีม่ ไี ม่กต่ี วั อักษร
ข้อมูลทีอ่ ยู่ในฟิ ลด์ Primary Key ไม่สามารถกาหนดเป็ นค่าว่าง (Null Value) ได้

Foreign Key
เมื่อมีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางความสัมพันธ์จะถูกเชื่อมโยงจาก Primary Key (PK) ที่
อยู่ในตารางหนึ่งไปยังฟิ ลด์สมั พันธ์ทอ่ี ยู่ในอีกตารางหนึ่ง โดยจะเรียกฟิ ลด์สมั พันธ์น้ีว่า Foreign Key (FK)
PK

FK

่ สมาชิก
เลขสมาชิก ชือ

นามสกุล

C012

วรรณภา

สาครชัย

C062

บรรเจิด

มณีกล
ุ

C073

วิเชียร

สาครชัย

C105

ระพี

ศรีสวัสดิ์

ตารางสมาชิก

ลาด ับการเช่า

ว ันทีเ่ ช่า

เลขสมาชิก

0001

23/5/47

C012

0002

23/5/47

C062

0002

24/5/47

C062

0003

24/5/47

C073

ตารางการเช่า

จากตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง ‘สมาชิก’ กับ ตาราง ‘การเช่า’ เป็ นแบบ one-to-many โดย
ผ่านทางฟิ ลด์ ‘เลขสมาชิก’
***สาหรับ ตารางที่เชื่อมความสัม พัน ธ์แบบ one-to-one จะไม่มี Foreign Key เพราะเป็ น การเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง Primary Key ของตารางหนึ่งไปยัง Primary Key ของอีกตารางหนึ่ง

คุณสมบัติของ Foreign Key
ข้อมูลทีอ่ ยู่ใน Foreign Key สามารถทีจ่ ะมีขอ้ มูลทีซ่ ้ากันได้ในแต่ละรายการ
ข้อมูลที่อยู่ใน Foreign Key จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีประเภทของข้อมูลและขนาดของข้อมูลเหมือนกับ
Primary Key ทีอ
่ ยู่ในตารางทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั จากตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง ‘สมาชิก’
กับ ตาราง ‘การเช่ า’ ถ้า เลขสมาชิก ในตาราง ‘สมาชิก ’ (Primary Key) มีการกาหนดประเภทของ
ข้อมูลเป็ น ตัวอักษรขนาด 4 ตัว เลขสมาชิก ในตาราง ‘การเช่า’ (Foreign Key) ก็ต้องมีประเภทของ
ข้อมูลเป็ น ตัวอักษรขนาด 4 ตัวด้วยเช่นกัน
ในกรณีทต่ี ารางหนึ่งมีความสัมพันธ์กบั ตารางอื่นๆ มากกว่า 1 ตารางจะส่งผลให้ตารางนัน้ มี ฟิ ลด์ทท่ี า
หน้าทีเ่ ป็ น Foreign Key มากกว่า 1 ฟิ ลด์กไ็ ด้

