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บทที่ 7 Structured Query Language 
(SQL) 

วัตถุประสงคข์องบทเรียน 
 ศึกษาเก่ียวกับค าสั่งและฟังก์ชันการท างานพื้นฐานของ SQL 

 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการใช้ SQL ในการดูแลรักษาข้อมูลในแง่มุมต่างๆ 

 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการใช้ SQL ในการจัดการข้อมูลในแง่มุมต่างๆ 

 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการใช้ SQL เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศจากฐานข้อมูล 

เนื้อหาของบทเรียน 

ค าสั่ง SQL ที่เกี่ยวกับ data definition ค าสั่ง SQL ที่เกี่ยวกับ data manipulation คิวรีในการ
เรียกดูข้อมูล ค าสั่งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ data definition ค าส าคัญเพ่ิมเติมที่มักถูกใช้ในค าสั่ง SELECT ตาราง
เสมือนและการสร้างมุมมอง การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางข้อมูลในฐานข้อมูล 

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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เนื้อหาใน 6 บทก่อนหน้าจะเน้นย้ าที่การออกแบบฐานข้อมูลที่จะประยุกต์ใช้แนวความคิดของการ
สร้างแบบจ าลองข้อมูลเพ่ือแสดงถึงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ แต่
อย่างไรก็ตาม การสร้างแบบจ าลองข้อมูลจะเปรียบได้กับการร่างแนวความคิดของการจัดเก็บข้อมูลแต่ยังไม่ได้
ด าเนินการสร้างโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลจริง ดังนั้น ในบทนี้เราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการสร้าง
การจัดเก็บข้อมูลจริงด้วยการประยุกต์ใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ที่ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับ
ความนิยามอย่างแพร่หลายในการสร้างฐานข้อมูล 

ภาษา SQL เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับสร้างฐานข้อมูลและสร้างโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของ
ตารางข้อมูลต่างๆ ใช้ส าหรับการจัดการต่างๆกับข้อมูล อาทิเช่น การเพ่ิม ลบ และอัพเดทข้อมูล และยังถูกใช้
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลด้วยเช่นกัน ภาษา SQL จะมี 2 ฟังก์ชันการท างานหลัก
ดังนี้ 

 Data Definition Language (DDL)—จะเป็นค าสั่ง SQL ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตารางข้อมูล 
ดัชนี มุมมองต่างๆ และยังรวมถึงค าสั่งส าหรับการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงตารางข้อมูลต่างๆ ใน
บทนี้เราจะท าการศึกษาเก่ียวกับค าสั่ง SQL ที่เก่ียวข้องกับ DDL ดังแสดงในรูป 7.1 

 

รูปที่ 7.1 ค าสั่ง DDL ของภาษา SQL 

 Data Manipulation Language (DML)—จะเป็นค าสั่ง SQL ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม อัพเดท ลบ 
และสืบค้นข้อมูลจากตารางข้อมูลในฐานข้อมูล โดยค าสั่งประเภท DML ที่เราจะท าการศึกษาในบท
นี้จะแสดงได้ดังรูป 7.2 
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รูปที่ 7.2 ค าสั่ง DML ของภาษา SQL 

ค าสั่ง SQL ทั้งสองหมวดหมู่ข้างต้นจะท าการประยุกต์ใช้ค าศัพท์เฉพาะไม่ถึง 100 ค าที่ซึ่งจะท าให้เรา
สามารถเข้าใจได้ง่าย ค าสั่ง SQL จะสนใจเฉพาะเราต้องการจะท าอะไร เช่น ต้องการเรียกดูข้อมูลอะไร 
ต้องการเพ่ิมข้อมูลอะไรในตารางข้อมูลใด ต้องการสร้างตารางข้อมูลใด เป็นต้น แต่จะไม่สนใจถึงวิธีในการ
ด าเนินการต่างๆเพ่ือที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ 

 หัวใจหลักของ SQL คือ คิวรี (query) ที่ซึ่งจะครอบคลุมค าถามและการด าเนินการ เช่น รายการ
สินค้าใดบ้างที่มีราคามากกว่า 100$ ที่ซึ่งถูกจัดเก็บในโกดังสินค้า? และรายการสินค้าเหล่านั้นมีจ านวนเท่าใด? 
พนักงานที่เริ่มท างานกับบริษัทหลังจาก 1 January 2015 เป็นจ านวนเท่าใด? เป็นต้น นอกจากค าถามข้างต้น 
คิวรีของ SQL ยังถูกใช้ในการเพ่ิม ลบ อัพเดทข้อมูลในแถวข้อมูลต่างๆ และยังรวมถึงการสร้างตารางข้อมูล
และดัชนี แต่ก่อนที่เราจะประยุกต์ใช้ค าสั่ง SQL ในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เราควรที่จะต้องท าการ
ก าหนดโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลด้วยการใช้ค าสั่งประเภท DDL เสียก่อน 

7.1 ค าสั่ง SQL ที่เกี่ยวกับ data definition 
 ก่อนที่เราจะท าการศึกษาค าสั่ง SQL ส าหรับการสร้างและการก าหนดส่วนประกอบต่างๆของ
ตารางข้อมูล ลองพิจารณาแบบจ าลองข้อมูลในรูป 7.3 เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างประกอบ โดยจากรูปจะประกอบไป
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ด้วย 5 ตารางข้อมูล : CUSTOMER, INVOICE, LINE, PRODUCT และ VENDOR ที่ซึ่งจะสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้ 

 ลูกค้าคนหนึ่งๆสามารถสั่งสินค้าที่ซึ่งจะมีใบแจ้งหนี้ได้หลายใบ และใบแจ้งหนี้หนึ่งๆจะเป็นของลูกค้า
คนหนึ่งๆเท่านั้น 

 ใบแจ้งหนี้หนึ่งๆจะมีข้อมูลได้หลายรายการ และแต่ละรายการจะเก่ียวเนื่องกับใบแจ้งหนี้หนึ่งๆเท่านั้น 

 แต่ละรายการในใบแจ้งหนี้หนึ่งๆจะแสดงถึงรายการสินค้าหนึ่งๆ แต่รายการสินค้าหนึ่งๆสามารถ
ปรากฏได้หลายรายการในใบแจ้งหนี้ (อาจปรากฏในหลายใบแจ้งหนี้) 

 บริษัทผู้ผลิตสินค้าจะสามารถผลิตสินค้าได้หลายรายการให้กับบริษัทของเรา แต่อาจมีบาง
บริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ได้ผลิตสินค้าให้กับบริษัทของเรา (แต่บริษัทของเรามีการจัดเก็บข้อมูลของ
บริษัทเหล่านั้นไว้) 

 บางรายการสินค้าอาจได้มาจากการผลิตเองของบริษัทเรา บางรายการสินค้าอาจได้มาจาก
บริษัทผู้ผลิตสินค้า โดยสินค้าที่มาจากผู้ผลิตสินค้าจะมาจากบริษัทเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น 

 

รูปที่ 7.3 ตัวอย่างแบบจ าลองข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค าสั่ง SQL 

 จากรูป 7.3 เราจะท าการศึกษาค าสั่ง SQL เพ่ือใช้ในการสร้างและก าหนดส่วนประกอบของตาราง 
PRODUCT และ VENDOR ที่ซึ่งจะมีตัวอย่างข้อมูลดังแสดงในรูป 7.4 ที่ซึ่งเราจะสังเกตุได้ว่า 

 ตาราง VENDOR จะมีข้อมูลบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ได้ท าการผลิตสินค้าให้กับบริษัทของเรา ดังนั้น
ผู้ออกแบบฐานข้อมูลควรจะพิจารณาว่าตาราง PRODUCT จะมีความสัมพันธ์กับตาราง VENDOR 
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แบบ optional (ข้อมลูบริษัทสินค้าอาจปรากฏขึ้นโดยไม่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับรายการสินค้า
หนึ่งๆ) 

 ข้อมูลแอทริบิว V_CODE ในตาราง PRODUCT จะต้องสอดคล้องกับแอทริบิว V_CODE ในตาราง 
VENDOR เพ่ือที่เราจะมีความแน่ใจเกี่ยวกับ referential integrity 

 ข้อมูลรายการสินค้าหนึ่งๆอาจมาจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า หรืออาจมาจากการผลิตเองของบริษัทของ
เราที่ซึ่งจะท าให้รายการสินค้าหนึ่งๆไม่จ าเป็นต้องมาจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ตาราง 
VENDOR จะมีความสัมพันธ์แบบ optional กับตาราง PRODUCT 

 

รูปที่ 7.4 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง VENDOR และตาราง PRODUCT 

7.1.1 การสร้างฐานข้อมูล 
 ก่อนที่เราจะประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก RDBMS เราจะต้องด าเนินการสร้างโครงสร้างของฐานข้อมูล และ
ท าการสร้างตารางข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ ในการที่จะด าเนินการสร้างโครงสร้างของฐานข้อมูล 
RDBMS จะท าการสร้างแฟ้มข้อมูลในดิสก์เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนั้น RDBMS จะท าการสร้าง
พ้ืนทีท่ี่ใช้ส าหรับจัดเก็บพจนานุกรม (data dictionary) ให้โดยอัตโนมัติ 
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7.1.2 Database schema 
 Schema ภายใต้ค าสั่ง SQL จะเป็นกลุ่มของตารางข้อมูลและดัชนีข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลที่ซึ่งจะ
เป็นตารางข้อมูลและดัชนีของผู้ใช้หรือแอพพลิเคชันหนึ่งๆ โดยฐานข้อมูลหนึ่งๆอาจมีหลาย schema ตาม
จ านวนผู้ใช้หรือแอพพลิเคชันต่างๆ ค าสั่ง SQL ส าหรับสร้าง schema ของฐานข้อมูลจะมีรูปแบบเป็น 

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION {creator}; 

ดังนั้น ถ้าผู้ที่ต้องการสร้างคือ JOE เราจะสามารถเขียนค าสั่งได้เป็น 

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION JOE; 

 โดยส่วนใหญ่ของ RDBMS จะสนับสนุนค าสั่ง SQL ส าหรับสร้าง schema แต่ค าสั่งนี้จะถูกใช้น้อย
มาก เนื่องจาก RDBMS จะท าการสร้าง schema ให้กับผู้ใช้ RDBMS คนหนึ่งๆอัตโนมัติ 

7.1.3 ชนิดของข้อมูลในฐานข้อมูล 
 ในการเพ่ิม/ก าหนดแอทริบิวต่างๆในตารางข้อมูลหนึ่งๆ เราจะต้องท าการก าหนดชนิดของข้อมูล
ส าหรับแอทริบิวหนึ่งๆที่มีชนิดของข้อมูลดังนี้ 

 ข้อมูลเชิงตัวเลข—จะประกอบไปด้วย 4 รูปแบบดังนี้ 
o NUMBER(L,D)—จะเป็นรูปแบบข้อมูลตัวเลขที่สามารถก าหนดจ านวนหลักที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูลได้ เช่น NUMBER(7, 2) จะเป็นตัวเลขท่ีจัดเก็บทศนิยม 2 ต าแหน่งและสามารถ
ขยายได้ถึง 7 หลัก เช่น 12.32, -134.99 เป็นต้น 

o INTEGER หรือ INT—ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลตัวเลขจ านวนเต็ม 
o SMALLINT—จะใช้จัดเก็บข้อมูลตัวเลขจ านวนเต็มเหมือนกัน INTEGER แต่จะมีข้อแตกต่าง

ตรงที่ SMALLINT จะสามารถจัดเก็บข้อมูลสูงสุดได้เพียง 6 หลักเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ 
SMALLINT จึงเหมาะส าหรับการจัดเก็บข้อมูลตัวเลขที่มีค่าไม่มาก 

o DECIMAL(L,D)—จะมีลักษณะคล้ายกับ NUMBER แต่ความยาวของข้อมูลที่ก าหนดจะเป็น
ความยาวขั้นต่ า การประยุกต์ใช้ DECIMAL จะสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น 
DECIMAL(9,2) DECIMAL(9) และ DECIMAL ตามล าดับ 

 ข้อมูลเชิงข้อความหรือตัวอักษร—จะประกอบไปด้วย 2 รูปแบบดังนี้ 
o CHAR(L)—จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลข้อความที่ซึ่งจะต้องก าหนดความยาวสูงสุดที่ต้องการ

จัดเก็บ โดยในการก าหนดความยาวจะสามารถก าหนดให้ข้อมูลมีความยาวได้ถึง 255 
ตัวอักษร แต่ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลจะใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น ไม่
ว่าข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บจะมีจ านวนตัวอักษรน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ตัวอย่างเช่น ก าหนดให้แอทริบิวหนึ่งๆในตารางข้อมูลมีรูปแบบข้อมูลเป็น CHAR(25) จากนั้น
ท าการจัดเก็บข้อความ “Marketing” ที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย 9 ตัวอักษร แต่เมื่อเราท าการ
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ก าหนดให้แอทริบิวจัดเก็บ 25 ตัวอักษร ดังนั้น จะต้องจองพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเป็น 25 
ตัวอักษรแต่จะเก็บข้อมูลจริงเพียง 9 ตัวอักษรเท่านั้น ที่เหลืออีก 16 ที่จะเป็นที่ว่าง 

o VARCHAR(L) หรือ VARCHAR2(L)—จะเป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลตัวอักษรที่มีความ
ยืดหยุ่นตามความยาวของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ โดยในขึ้นตอนเริ่มต้นเราจะต้องท าการ
ก าหนดความยาวสูงสุดของข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บ จากนั้นเมื่อท าการจัดเก็บข้อมูลจะท า
การจัดเก็บข้อมูลตามความยาว/จ านวนตัวอักษรของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ก าหนดให้แอทริ
บิวหนึ่งๆในตารางข้อมูลมีรูปแบบข้อมูลเป็น VARCHAR(25) จากนั้นท าการจัดเก็บข้อความ 
“Marketing” ที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย 9 ตัวอักษร โดยในการจัดเก็บ DBMS จะท าการจอง
พ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเพียง 9 ตัวอักษรตามความยาวของข้อมูล เท่านั้นที่ซึ่งจะท าให้
ประหยัดพื้นท่ีจากการใช้ VARCHAR ได ้

 ข้อมูลวันที—่จะถูกก าหนดด้วยการใช้รูปแบบ DATE ที่ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Julian date ที่
ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลเป็น YYDDD ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ 
15032 ที่ซึ่ง 2 หลักแรกจะหมายถึงสองหลักท้ายของปี  ส่วน 3 หลักสุดท้ายจะหมายถึงล าดับวันที่ใน
ปี หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง 31 ธันวาคม 2014 จะถูกจัดเก็บข้อมูลเป็น 14365 ตามล าดับ 

นอกเหนือจากชนิดของข้อมูลข้างต้นแล้ว SQL ยังมีชนิดข้อมูลอีกเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น TIME, 
TIMESTAMP, REAL, DOUBLE, FLOAT และ INTERVAL ด้วย แต่ในบทนี้เราจะท าการพิจารณาเฉพาะ
ชนิดของข้อมูลที่อธิบายข้างต้นที่ซึ่งมักถูกประยุกต์ใช้ในการก าหนดรูปแบบของข้อมูลให้กับแอทริบิวหนึ่งๆใน
ฐานข้อมูล ในการที่จะเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลที่มักถูกประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลมากขึ้น 
ลองพิจารณาพจนานุกรมข้อมูลในรูป 7.5 ที่ซึ่งจะสามารถชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างการก าหนดรูปแบบของข้อมูลได้
ดังนี้ 

 แอทริบิว P_PRICE ในตาราง PRODCUT จะแสดงถึงจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าที่ซึ่งจะถูกก าหนดให้มี
รูปแบบข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบ NUMBER(8,2) ที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 แอทริบิว V_NAME ในตาราง VENDOR จะแสดงถึงการจัดเก็บข้อมูลชื่อบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ซึ่งจะ
จัดเก็บในรูปแบบ VARCHAR(35) ที่ซึ่งจะท าให้ชื่อบริษัทต่างๆที่ถูกจัดเก็บจะมีจ านวนตัวอักษรได้ไม่
เกิน 35 ตัวอักษร โดยแต่ละบริษัทอาจมีความยาวของชื่อบริษัทไม่เท่ากัน ด้วยเหตุนี้จึงก าหนดให้อยู่
ในรูปแบบ VARCHAR ที่ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลตามความยาว/จ านวนตัวอักษรที่ปรากฏในชื่อบริษัทหนึ่งๆ 

 แอทริบิว V_STATE ในตารางข้อมูล VENDOR จะแสดงถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งของบริษัทที่ซึ่งจะต้อง
อยู่ในรัฐหนึ่งๆโดยจัดเก็บเป็นตัวอักษรย่อของรัฐนั้นๆ เช่น รัฐนิวยอร์กจะถูกจัดเก็บเป็น NY หรือรัฐ
แคลิฟอร์เนียจะถูกจัดเก็บเป็น CA เป็นต้น ดังนั้นเราสามารถก าหนดให้แอทริบิว V_STATE มีรูปแบบ
ข้อมูลเป็น CHAR(2) ที่ซึ่งจะต้องมี 2 ตัวอักษร และทุกรัฐจะต้องมี 2 ตัวอักษรทั้งสิ้น 
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รูปที่ 7.5 ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูลที่แสดงถึงการก าหนดชนิดของข้อมูล 
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 แอทริบิว P_INDATE ในตารางข้อมูล PRODUCT จะแสดงถึงข้อมูลวันที่บริษัทได้รับสินค้าและท าการ
จัดเก็บสินค้าในโกดังสินค้า โดยข้อมูลนี้จะถูกก าหนดให้มีรูปแบบเป็น DATE ที่ซึ่งจะถูกจัดเก็บใน
รูปแบบของ Julian date เพ่ือที่จะสามารถด าเนินค านวณต่างๆกับวันที่ได้ เช่น เรามีการจัดเก็บสินค้า
มาแล้วกี่วัน เป็นต้น 

การก าหนดรูปแบบของข้อมูลในแอทริบิวหนึ่งๆจะมาจากกฎเกณฑ์ทางธุรกิจและมุมมองของ
ผู้ออกแบบฐานข้อมูลที่ซึ่งสามารถมองข้อมูลได้หลายแบบ เช่น เมื่อเราพิจารณารูปแบบของข้อมูลแอทริบิว 
V_CODE ที่จะแสดงถึงรหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้าเราจะสามารถก าหนดรูปแบบให้มีรูปแบบต่างๆได้ดังนี้ 

 ถ้าเราต้องการให้คอมพิวเตอร์ท าการสร้างรหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้าหนึ่งๆด้วยการใช้รหัสตัวเลขที่ซึ่งจะ
สามารถก าหนดได้จากการบวก 1 กับรหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ถูกจัดเก็บล่าสุด ดังนั้นเราจะต้องท าการ
ก าหนดให้รูปแบบของแอทริบิว V_CODE มีรูปแบบในเชิงตัวเลขโดยอาจประยุกต์ใช้รูปแบบ 
INTEGER หรือ SMALLINT ขึ้นอยู่กับจ านวนบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ 

 ถ้าเราต้องการที่จะท าการเพ่ิมรหัสผู้ผลิตสินค้าด้วยการก าหนดเอง (ไม่ใช้การค านวณด้วยการบวก 1 
กับรหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ถูกจัดเก็บล่าสุด) 

ในการก าหนดรูปแบบของข้อมูลหนึ่งๆ เราจะต้องพิจารณาถึงการด าเนินการกับข้อมูลนั้นๆด้วย ไม่ว่า
จะเป็นการเรียงล าดับข้อมูลหรือการค้นหาข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบ้านที่ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนห้องน้ าในบ้านหลังหนึ่งๆที่ซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบ
ข้อมูลเป็น CHAR(3) เนื่องจากเราไม่ต้องการที่จะท าการค านวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หรือหาร
กับจ านวนห้องน้ าในบ้านหลังหนึ่งๆ แต่อย่างไรก็ตามการจัดเก็บข้อมูลด้วย CHAR(3) อาจก่อให้เกิดปัญหาคือ 
1) อาจมีการจัดเก็บข้อมูลห้องน้ าเป็น ‘2.5’ ที่ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลในแอทริบิวได้ เนื่องจากข้อมูลมีรูปแบบ
ตรงกับรูปแบบที่ก าหนดไว้ แต่ในความเป็นจริงจะไม่มีบ้านหลังใดเลยที่มีห้องน้ าสองห้องครึ่ง หรือ 2) ถ้าเรา
ต้องการที่จะเรียงล าดับข้อมูลบ้าน โดยเรียงล าดับจากจ านวนห้องน้ าที่มีในบ้านหลังหนึ่งๆเราจะท าให้ผลลัพธ์ที่
ได้คือ บ้านที่มีห้องน้ าเท่ากับ ‘10’ จะมีค่าน้อยกว่า ‘2’ ซึ่งมันไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องท าการพิจารณา
การก าหนดรูปแบบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยการพิจารณาถึงการด าเนินการต่างๆกับข้อมูลเหล่านั้นด้วย 

7.1.4 การก าหนดโครงสร้างของตารางข้อมูล 
 ณ ตอนนี้เรามีความพร้อมที่จะท าการก าหนดโครงสร้างตารางข้อมูล PRODUCT และ VENDOR ที่
ปรากฏในรูป 7.3 ด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง CREATE TABLE ที่ซึ่งจะมีรูปแบบค าสั่งดังนี้ 

CREATE TABLE tablename ( 
 column1  data type [constraint] , 
 column2  data type [constraint] , 
 … 
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… 
… 

 PRIMARY KEY  (column1, …), 
 FOREIGN KEY  (column1, …) REFERENCFES tablename, 
 CONSTRAINT  constraint ); 

เพ่ือที่จะท าให้ค าสั่ง SQL สามารถอ่านได้ง่าย เราจะท าการก าหนด 1 แอทริบิวต่อ 1 บรรทัดที่ซึ่งจะท าให้เรา
สามารถอ่านค าสั่งได้โดยง่าย นอกจากนั้นเราควรที่จะต้องไม่ลืมว่าชื่อตารางและชื่อแอทริบิวควรที่จะต้องใช้
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ เราจะสามารถสร้างโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของตาราง VENDOR และ 
PRODUCT ได้เป็น 

CREATE TABLE VENDOR ( 
 V_CODE  INTEGER NOT NULL UNIQUE, 
 V_NAME  VARCHAR(35) NOT NULL, 
 V_CONTACT  VARCHAR(15) NOT NULL, 
 V_AREACODE  CHAR(3) NOT NULL, 
 V_PHONE  CHAR(8) NOT NULL, 
 V_STATE  CHAR(2) NOT NULL, 
 V_ORDER  CHAR(1) NOT NULL 
 PRIMARY KEY  (V_CODE)); 

CREATE TABLE PRODUCT ( 
 P_CODE  VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE, 
 P_DESCRIPT  VARCHAR(35) NOT NULL, 
 P_INDATE  DATE  NOT NULL, 
 P_QOH   SMALLINT NOT NULL, 
 P_MIN   SMALLINT NOT NULL, 
 P_PRICE  NUMBER(8,2) NOT NULL, 
 P_DISCOUNT  NUMBER(5,2) NOT NULL, 
 V_CODE  INTEGER, 
 PRIMARY KEY  (P_CODE), 

FOREIGN KEY (V_CODE) REFERENCES VENDOR ON UPDATE CASCADE); 

 จากการสร้างโครงสร้างตารางข้อมูลด้วยค าสั่ง SQL ข้างต้น เราจะสังเกตุรายละเอียดต่างๆได้ดังนี้ 
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 การก าหนดเงื่อนไขในแอทริบิวต่างๆให้เป็น NOT NULL จะเป็นการท าให้แน่ใจได้ว่าการเพ่ิมข้อมูล
ครั้งหนึ่งๆจะต้องประกอบไปด้วยค่าของข้อมูลในแอทริบิวที่มีการก าหนดเงื่อนไขให้เป็น NOT NULL 
การก าหนดเงื่อนไข NOT NULL ให้กับแอทริบิวจะไม่ยอมให้แอทริบิวเหล่านั้นไม่มีการปรากฏของ
ข้อมูล 

 การก าหนดเงื่อนไข UNIQUE ให้กับแอทริบิวจะเป็นการก าหนดความเป็นเอกลักษณ์ของข้อมูลให้กับ
แอทริบิวที่จะท าให้ค่าของข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิวไม่สามารถมีค่าซ้ ากันได้ (โดยส่วนมากมักท าการ
ก าหนดเงื่อนไข UNIQUE ให้กับแอทริบิวที่ท าหน้าที่เป็น primary key) 

 แอทริบิวที่ท าหน้าที่เป็น primary key จะถูกก าหนดให้มีเงื่อนไขเป็น NOT NULL และ UNIQUE ที่
ซึ่งจะเป็นท าให้ตารางข้อมูลมีคุณสมบัติ entity integrity 

 ข้อความ “ON UPDATE CASCADE” ในค าสั่งที่ส าหรับการก าหนดให้แอทริบิวหนึ่งๆหรือกลุ่มของ
แอทริบิวท าหน้าที่เป็น foreign key ถูกอัพเดทอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยจากตัวอย่างจะเป็นการ
ก าหนดเงื่อนไขที่ซึ่งถ้าเราท าการอัพเดทข้อมูลในแอทริบิว V_CODE ในตาราง VENDOR จะท าให้
ข้อมูล V_CODE ในตาราง PRODUCT ถูกอัพเดทตามไปด้วย ซึ่งการก าหนดข้อความ “ON UPDATE 
CASCADE” จะท าให้ตารางข้อมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันมีคุณสมบัติ referential integrity 

 RDBMS จะท าการบังคับให้ตารางข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติ referential integrity แบบอัตโนมัติ ที่ซึ่ง
เราไม่สามารถลบข้อมูล V_CODE หนึ่งๆในตาราง VENDOR ตราบใดที่ยังมีข้อมูล V_CODE นั้นๆ
ปรากฏในตาราง PRODUCT 

7.1.5 การก าหนดเงื่อนไข 
 ในเนื้อหาบทที่ 3 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ซึ่งจะก าหนดให้
ตารางข้อมูลจะต้องมี entity integrity และ referential integrity ดังนั้น ในการสร้างฐานข้อมูลจริง เราก็
ควรจะด าเนินการให้ตารางข้อมูลต่างๆมี entity และ referential integrity ด้วยเช่นกัน ในการท าให้
ตารางข้อมูลหนึ่งๆมีคุณสมบัติ entity integrity จะสามารถท าได้ในขั้นตอนการสร้างข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้
ค าสั่ง CREATE TABLE ที่ซึ่งจะบังคับให้ท าการก าหนดแอทริบิวหนึ่งๆหรือกลุ่มของแอทริบิวท าหน้าที่เป็น 
primary key และเรายังสามารถก าหนดให้แอทริบิวเหล่านั้นไม่มีค่า NULL ปรากฏขึ้นได้โดยการใช้เงื่อนไข 
NOT NULL แต่ส าหรับในส่วนของการพิจารณาถึง referential integrity ของตารางข้อมูลต่างๆที่มี
ความสัมพันธ์กันจะสามารถท าได้โดยการก าหนดแอทริบิวที่ท าหน้าที่เป็น foreign key ที่ซึ่งจะสามารถท าได้
ด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง FOREIGN KET (attribute-name) REFERENCES tablename โดยจากตัวอย่าง
ของการก าหนด foreign key ในตาราง PRODUCT เราจะสังเกตุได้ว่ามีการประยุกต์ใช้เงื่อนไข ON UPDATE 
CASCADE ที่ซึ่งจะเป็นการบังคับว่าเมื่อข้อมูล primary key ในตาราง VENDOR ที่ซึ่งท าหน้าที่เป็น foreign 
key ในตาราง PRODUCT มีการอัพเดท RDBMS จะต้องท าการอัพเดทค่าที่ปรากฏในแอทริบิวที่เป็น foregin 
key ในตาราง PRODUCT ให้โดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้เงื่อนไข ON UPDATE CASCADE 
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แล้ว เรายังสามารถท าการประยุกต์ใช้ ON DELETE ร่วมกัน CASCADE และยังรวมถึงการประยุกต์ใช้ค าสั่ง 
SET NULL หรือ SET DEFAULT ด้วยเช่นกัน 

 นอกเหนือจากค าสั่ง PRIMARY KEY และ FOREIGN KEY ที่ใช้ก าหนด primary key และ foreign 
key ในตารางข้อมูลแล้ว เรายังสามารถใช้ค าสั่งอ่ืนๆเพื่อก าหนดเงื่อนไขต่างๆให้กับตารางข้อมูลได้ดังนี้ 

 ค าสั่ง NOT NULL—จะเป็นค าสั่งที่ท าให้แน่ใจได้ว่าแอทริบิวหนึ่งๆจะไม่มีค่า NULL ปรากฏเลย 

 ค าสั่ง UNIQUE—จะเป็นค าสั่งที่ท าให้แน่ใจได้ว่าค่าของข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิวหนึ่งๆจะมีความ
เป็นเอกลักษณ์ (ไม่มีค่าซ้ ากัน) 

 ค าสั่ง DEFAULT—จะเป็นค าสั่งที่ใช้ในการก าหนดค่าโดยปริยาย ที่ซึ่ง RDBMS จะด าเนินการ
ก าหนดค่าปริยายในแอทริบิวหนึ่งๆ เมื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลไม่ท าการกรอกข้อมูลให้กับแอทริบิวนั้นๆ แต่ถ้า
ผู้ใช้ท าการกรอกข้อมูลในแอทริบิวนั้นๆ RDBMS ก็จะท าการจัดเก็บค่าของข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก 

 ค าสั่ง CHECK—จะเป็นค าสั่งที่ใช้ส าหรับตรวจสอบค่าของข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิวหนึ่งๆในขณะที่
ข้อมูลถูกเพ่ิมในตารางข้อมูล ตัวอย่างเช่น ค่าของข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิวจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 
10 หรือ ข้อมูลวันที่ที่จะถูกจัดเก็บในแอทริบิวหนึ่งๆจะต้องเป็นข้อมูลวันที่หลังจากวันที่ 31 
December 2014 เป็นต้น 

ค าสั่งที่ใช้ในการก าหนดเงื่อนไขต่างๆให้กับตารางข้อมูลข้างต้นจะถูกประยุกต์ใช้ควบคู่กับค าสั่ง 
CREATE TABLE ที่ซึ่งเราจะสามารถท าการก าหนดเงื่อนไขได้ในสองลักษณะคือ 1) เมื่อเราท าการก าหนด  
แอทริบิวหนึ่งๆของตารางข้อมูลที่ซึ่งมีการก าหนดเงื่อนไขให้กับแอทริบิวนั้นๆต่อท้าย และ 2) เมื่อเราท าการ
ประยุกต์ใช้ค าสั่ง CONSTRAINT ที่ซึ่งจะเป็นการก าหนดเงื่อนไขให้กับตารางข้อมูลที่อาจส่งผลถึงแอทริบิวได้
หลายแอทริบิว 

 ในการที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดเงื่อนไขให้กับตารางมากขึ้น ลองพิจารณาตัวอย่างของ
การสร้างตาราง CUSTOMER, INVOICE และ LINE ที่ซึ่งจะสามารถสร้างได้ดังนี้ 

CREATE TABLE CUSTOMER ( 
 CUS_CODE  NUMBER NOT NULL UNIQUE, 
 CUS_LNAME  VARCHAR(15) NOT NULL, 
 CUS_FNAME  VARCHAR(15) NOT NULL, 
 CUS_INITIAL  VARCHAR(1), 
 CUS_AREACODE CHAR(3) DEFAULT ‘615’ NOT NULL 

CHECK(CUS_AREACODE IN(‘615’, ‘713’, ‘931’)), 
 CUS_PHONE  CHAR(8) NOT NULL, 
 CUS_BALANCE  NUMBER(9,2) DEFAULT 0.00, 
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 PRIMARY KEY  (CUS_CODE), 
CONSTRAINT CUS_UI1 UNIQUE(CUS_LNAME, CUS_FNAME)); 

จากการสร้างตาราง CUSTOMER ข้างต้น เราจะสังเกตุได้ว่าจะมีการก าหนดค่าโดยปริยายให้กับ  
แอทริบิว CUS_AREACODE ที่ซึ่งจะก าหนดให้มีค่า ‘615’ เมื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลไม่ท าการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
รหัสของพ้ืนที่ที่พวกเขาพ านักอาศัยอยู่ นอกจากนั้นยังท าการก าหนดเงื่อนไข CHECK ให้กับแอทริบิว 
CUS_AREACODE ที่ซึ่งจะใช้ในการตรวจสอบว่าค่าของข้อมูลที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลกรอกในขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูล
ให้กับตารางข้อมูลมีค่าตรงกับรหัส ‘615’, ‘713’ หรือ ‘931’ หรือไม่? ถ้าผู้ใช้ฐานข้อมูลกรอกข้อมูลไม่ตรงกับ
รหัสทั้งสามที่อยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบ RDBMS จะไม่ยอมรับค่าของข้อมูลที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลกรอกและท า
การแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ฐานข้อมูล จากการประยุกต์ใช้เงื่อนไข DEFAULT และ CHECK ข้างต้น เราจะสังเกตุได้
ว่าเงื่อนไข DEFAULT จะมีการด าเนินการก็ต่อเมื่อมีข้อมูลแถวหนึ่งๆถูกเพ่ิมเข้ามาใหม่ และแถวข้อมูลนั้นไม่มี
ค่าของข้อมูลในแอทริบิวที่ก าหนดเงื่อนไข DEFAULT ไว้ แต่ในส่วนของเงื่อนไข CHECK จะด าเนินการ
ตรวจสอบค่าข้อมูลเมื่อมีข้อมูลแถวหนึ่งๆถูกเพ่ิมเข้ามาใหม่หรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท้ายสุดของการ
สร้างตาราง CUSTOMER จะมีการประยุกต์ใช้ค าสั่ง CONSTRAINT ที่ซึ่งจะเป็นการก าหนดเงื่อนไขให้กับ
ตาราง CUSTOMER โดยในการประยุกต์ใช้ค าสั่ง CONSTRAINT จะท าการตั้งชื่อเงื่อนไขเป็น CUS_UI1 โดย
จะเป็นการก าหนดเงื่อนไขที่ว่าในตารางข้อมูลจะต้องไม่มีข้อมูลแถวใดเลยที่มีค่าของข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิว 
CUS_LNAME และ CUS_FNAME ซ้ ากัน (ไม่มีลูกค้าคนใดเลยที่มีชื่อและนามสกุลซ้ ากัน) 

ในส่วนของการสร้างตาราง INVOICE ด้านล่างจะมีการประยุกต์ใช้ค าสั่ง DEFAULT SYSDATE กับ
แอทริบิว INV_DATE ที่ซึง่จะเป็นการก าหนดข้อมูลวันที่ให้เป็นวันที่ ณ วันปัจจุบันเมื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลไม่ท าการ
กรอกข้อมูลแอทริบิวนั้นๆ นอกจากนั้นก าหนดเงื่อนไขให้กับตารางข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง 
CONSTRAINT ที่ถูกตั้งชื่อเป็น INV_CK1 โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไข CHECK ที่จะท าการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิว INV_DATE ที่จะต้องเป็นข้อมูลวันที่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2014 

CREATE TABLE INVOICE ( 
INV_NUMBER  NUMBER NOT NULL UNIQUE, 
CUS_CODE  NUMBER NOT NULL, 
INV_DATE  DATE  DEFAULT SYSDATE NOT NULL 
FOREIGN KEY (CUS_CODE) REFERENCES CUSTOMER), 
CONSTRAINT INV_CK1 CHECK(INV_DATE > TO_DATE (’01-JAN-2014’,’DD-MON-YYYY’))); 

นอกเหนือจากข้อสังเกตุข้างต้น เราจะสามารถสังเกตุเพ่ิมเติมถึงเง่ือนไขอ่ืนๆได้ดังนี้ 

 แอทริบิว CUS_CODE จะท าหน้าที่เป็น foreign key ที่ซึ่งจะเป็นแอทริบิวที่ใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์
กับตาราง CUSTOMER ภายใต้ชื่อแอทริบิวเดียวกัน 
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 SYSDATE จะเป็นฟังก์ชันพิเศษที่มักจะให้ค่าวันที่ปัจจุบันเสมอ ดังนั้น ถ้าผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลใน    
แอทริบิว INV_DATE จะท าให้ RDBMS ท าการก าหนดวันที่ปัจจุบันให้กับแอทริบิว INV_DATE 

 TO_DATE จะเป็นฟังก์ชันที่ต้องการสองพารามิเตอร์ คือ 1) ข้อมูลวันที่ที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการ
เปรียบเทียบ และ 2) รูปแบบของข้อมูลวันที่ที่จะท าการเปรียบเทียบ 

ท้ายสุดจะเป็นค าสั่งการสร้างตาราง LINE ดังแสดงด้านล่างที่ซึ่งจะท าการก าหนด primary key ให้มี
ลักษณะเป็น composite primary key ด้วยการก าหนดให้แอทริบิว INV_NUMBER และ LINE_NUMBER 
ท าหน้าที่เป็น primary key และท าการก าหนดเงื่อนไข UNIQUE ให้กับแอทริบิว INV_NUMBER และ 
P_CODE ที่ซึ่งจะท าให้รายการสินค้าหนึ่งๆจะสามารถปรากฏได้เพียงครั้งเดียวในใบแจ้งหนี้หนึ่งๆ นอกจากนั้น
ยังมีการก าหนดให้ ON DELETE CASCADE กับ foreign key  ที่จะเป็นการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการลบ
ข้อมูลแถว x หนึ่งๆในตาราง INVOICE (strong entity) จะท าให้แถวข้อมูลต่างๆในตาราง LINE (weak 
entity) ที่เก่ียวข้องกับแถวข้อมูล x ถูกลบโดยอัตโนมัติ 

CREATE TABLE LINE ( 
 INV_NUMBER  NUMBER NOT NULL, 
 LINE_NUMBER  NUMBER(2,0) NOT NULL, 
 P_CODE  VARCHAR(10) NOT NULL, 
 LINE_UNITS  NUMBER(9,2) DEFAULT 0.00  NOT NULL, 
 LINE_PRICE  NUMBER(9,2) DEFAULT 0.00  NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER), 
 FOREIGN KEY (INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE ON DELETE CASCASE, 
 FOREIGN KEY (P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE), 
 CONSTRAINT LINE_UI1 UNIQUE(INV_NUMBER, P_CODE)); 

7.1.6 การสร้างดัชนี 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างดัชนีจะช่วยให้เราสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลและยัง
สามารถช่วยหลีกเลี่ยงการปรากฏซ้ าของค่าของข้อมูลในแอทริบิวที่ท าการสร้างดัชนีได้ ด้วยเหตุนี้ ภาษา SQL 
จึงมีค าสั่งที่สนับสนุนการสร้างดัชนีที่ซึ่งจะสามารถด าเนินการได้ด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง CREATE INDEX ที่
ซึ่งจะมีรูปแบบดังนี้ 

CREATE [UNIQUE] INDEX indexname ON tablename (colum1, colum2, …); 

 การสร้างดัชนีจะสามารถด าเนินการได้ในหลายตารางข้อมูล ตัวอย่างเช่น การสร้างดัชนีให้กับแอทริบิว 
P_INDATE ที่ถูกจัดเก็บในตาราง PRODUCT ที่ซึ่งจะก าหนดชื่อดัชนีเป็น P_INDATEX จะสามารถด าเนินการ
ได้โดย 
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CREATE INDEX P_INDATEX ON PRODUCT (P_INDATE); 

 ภายใต้การประยุกต์ใช้ RDBMS จะมีการสร้างดัชนีให้กับตารางข้อมูลโดยอัตโนมัติที่ซึ่งจะท าการ
สร้างดัชนีให้กับตารางข้อมูลหนึ่งๆโดยเลือกจากแอทริบิวที่ท าหน้าที่เป็น primary key ด้วยเหตุนี้ ถ้าเรา
ต้องการที่จะท าการสร้างดัชนีขึ้นเอง ภาษา SQL จะไม่ยอมให้เราท าการสร้างดัชนีซ้ าของเดิมที่ RDBMS ได้
ท าการสร้างไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเลือกแอทริบิว P_CODE ในการสร้างดัชนีที่ซึ่งแอทริบิว P_CODE ท า
หน้าที่เป็น primary key ในตาราง PRODUCT โดยเราประยุกต์ใช้ค าสั่ง 

CREATE UNIQUE INDEX P_CODEX ON PRODUCT(P_CODE); 

จะท าให้มีข้อความฟ้องถึงความผิดพลาด “duplicate value in index” ปรากฏขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้อง
พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างดัชนีซ้ า โดยเราอาจท าการสร้างดัชนีกับข้อมูลด้วยการสร้างจากกลุ่มของ    
แอทริบิว (composite index) แทนที่การสร้างดัชนีจากแอทริบิวหนึ่งๆ (unique index) การสร้างดัชนีจาก
กลุ่มของแอทริบิวจะเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมที่ซ่ึงจะช่วยหลีกเลี่ยงการซ้ ากันของข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ
เราพิจารณาข้อมูลในรูป 7.6 ที่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนของการทดสอบพนักงานกับแบบทดสอบต่างๆที่
ซึ่งพนักงานคนหนึ่งๆจะสามารถท าการทดสอบได้หลายครั้ง แต่จะท าการทดสอบในวันหนึ่ งๆได้เพียงครั้งเดียว 
โดยโครงสร้างตารางข้อมูลในรูป 7.6 จะมีการก าหนด primary key ที่มีลักษณะเป็น composite primary 
key จากแอทริบิว EMP_NUM ร่วมกับแอทริบิว TEST_NUM ที่ซึ่งจะท าให้เราสามารถได้รับข้อมูลที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ ด้วยเหตุนี้เราจึงควรที่จะท าการสร้างดัชนีด้วยการสร้างเป็น composite index จากแอทริบิว 
EMP_NUM, TEST_CODE และ TEST_DATE ด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง 

CREATE UNIQUE INDEX EMP_TESTDEX ON TEST (EMP_NUM, TEST_CODE, TEST_DATE); 

 โดยปกติของการสร้างดัชนีจะสร้างผลลัพธ์ในลักษณะของลิสต์ของข้อมูลที่มีการเรียงล าดับจากน้อยไป
มาก แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนล าดับของข้อมูลให้เป็นจากมากไปน้อยได้ด้วยการก าหนด DESC หลังชื่อแอทริ
บิวที่เราก าหนดให้เป็นดัชนี ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการที่จะสร้างรายงานที่ซึ่งจะเป็นลิสต์ของรายการสินค้าโดย
เรียงล าดับตามข้อมูลราคาสินค้าจากมากไปน้อย เราจะสามารถสร้างดัชนีที่มีชื่อว่า PROD_PRICEX ได้ดังนี้ 

CREATE INDEX PROD_PRICEX ON PRODUCT(P_PRICE DESC); 

เมื่อเราท าการสร้างดัชนีแล้ว ในเวลาต่อมาเราสามารถยกเลิกการสร้างดัชนีได้ โดยประยุกต์ใช้ค าสั่ง 
DROP INDEX ที่ซึ่งจะมีรูปแบบเป็น 

DROP INDEX indexname; 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการยกเลิกการสร้างดัชนีที่ชื่อ PROD_PRICEX ในตาราง PRODUCT จะสามารถด าเนิน
ได้ดังนี ้



161 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 

DROP INDEX PROD_PRICEX; 

 หลังจากท าการสร้างตารางข้อมูลและดัชนีต่างๆในตารางข้อมูลแล้ว เราจะมีความพร้อมที่จะเพ่ิม
ข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลในตารางข้อมูลได้ด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่งประเภท DML ที่ซึ่งจะใช้ส าหรับจัดการใน
ลักษณะต่างๆกับข้อมูล 

7.2 ค าสั่ง SQL ที่เกี่ยวกับ data manipulation 
 ในส่วนนี้เราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับค าสั่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายใต้การประยุกต์ใช้ค าสั่ง 
INSERT, SELECT, COMMIT, UPDATE, ROLLBACK และ DELETE ตามล าดับ 

7.2.1 การเพิ่มแถวของข้อมูลในตารางข้อมูล 
 การเพ่ิมข้อมูลในตารางข้อมูลจะสามารถด าเนินการเพ่ิมข้อมูลได้ทีละแถวข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้
ค าสั่ง INSERT ที่ซึ่งจะมีรูปแบบดังนี้ 

INSERT INTO tablename VALUES (value1, value2, …, valuen); 

โดยในการเพ่ิมข้อมูลให้กับตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับตารางข้อมูลอ่ืนๆ เราจะต้องเพ่ิมความ
ระมัดระวังไม่ให้ฝ่าฝืนกฎ referential integrity ที่ซึ่งแถวข้อมูลหนึ่งๆในตารางข้อมูลหนึ่งๆจะท าการอ้างถึง
ข้อมูลที่ไม่มีตัวตนในอีกตารางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ตาราง PRODUCT และตาราง VENDOR ได้ท าการ
ประยุกต์ใช้แอทริบิว V_CODE ท าหน้าเป็น foreign key เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังนั้นอาจเกิดเหตุการณ์
ที่แถวของข้อมูลหนึ่งๆในตาราง PRODUCT ท าการอ้างถึงแอทริบิว V_CODE ที่ไม่มีตัวตนหรือไม่มีข้อมูลใน
ตาราง VENDOR ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องท าการก าหนดล าดับของการเพ่ิมข้อมูลโดยเริ่มจากการเพ่ิมแถว
ข้อมูลในตาราง VENDOR เสียก่อน จากนั้นจึงท าการเพ่ิมข้อมูลในตาราง PRODUCT ซึ่งจะสามารถแสดงได้ดัง
ค าสั่ง: 

INSERT INTO VENDOR VALUES (21225, ‘Bryson, Inc.’, ‘Smithson’, ‘615’, ‘223-3234’, ‘TN’, ‘Y’); 

INSERT INTO VENDOR VALUES (21226, ‘Superloo, Inc.’, ‘Flushing’, ‘904’, ‘215-8995’, ‘FL’, N); 

INSERT INTO PRODUCT VALUES (‘11QER/31’, ‘Power painter, 15 psi., 3-nozzle’, ’03-Nov-14’, 
 8, 5, 109.99, 0.00, 21225); 

INSERT INTO PRODUCT VALUES (’13-Q2/P2’, ‘7.25-in. pwr. saw blade’, ’13-Dec-14’, 32, 15, 
 14.99, 0.05, 21226); 

การเพิ่มข้อมูลแถวหนึ่งๆที่มีค่า NULL ปรากฏในแอทริบิวหนึ่งๆ 
 ในการเพิ่มข้อมูลแถวหนึ่งๆในตารางข้อมูลหนึ่งๆ เราอาจพบเจอสถานการณ์ที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลต้องการที่
จะท าการกรอกข้อมูลที่มีค่า NULL ให้กับแอทริบิวหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีรายการสินค้าหนึ่งๆที่เกิดจาก
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การผลิตขึ้นเองของบริษัทหรือเราอาจยังไม่สามารถทราบรหัสที่แน่ชัดของบริษัทผู้ผลิตสินค้า เราอาจท าการ
เพ่ิมข้อมูลโดยปล่อยให้แอทริบิว V_CODE มีค่าเป็น NULL ที่ซึ่งจะสามารถด าเนินการด้วยการประยุกต์ใช้
ค าสั่ง: 

INSERT INTO PRODUCT VALUES (‘BRT-345’, ‘Titanium drill bit’, ’18-Oct-09’, 75, 10, 4.50, 0.06, 
 NULL); 

จากค าสั่งข้างต้น การเพ่ิมค่า NULL ให้กับแอทริบิว V_CODE จะสามารถยอมรับได้ เนื่องจากแอทริบิว 
V_CODE ในตาราง PRODUCT จะมีลักษณะเป็นแอทริบิวที่เป็นส่วนเสริม (optional attribute) เพราะใน
ขั้นตอนการก าหนดตารางด้วยค าสั่ง CREATE TABLE ไม่มีการประยุกต์ใช้เงื่อนไข NOT NULL กับแอทริบิว 
V_CODE  

การเพิ่มข้อมูลในแอทริบิวที่เป็นส่วนเสริม 
 ตารางข้อมูลหนึ่งๆอาจมีหลายแอทริบิวที่มีลักษณะเป็นแอทริบิวส่วนเสริม ดังนั้น เราจะสามารถเพ่ิม
ค่าของข้อมูลที่เป็น NULL ให้กับแอทริบิวเหล่านั้นได้ แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงการเพ่ิมข้อมูลที่เป็น NULL 
ให้กับแอทริบิวที่เป็นส่วนเสริมได้ด้วยการเพ่ิมค่าของข้อมูลในแอทริบิวที่ส าคัญ (required attribute) เท่านั้น 
ด้วยการบอกกล่าวถึงชื่อแอทริบิวที่เป็นแอทริบิวที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น ในตาราง PRODUCT จะมีแอทริบิว 
P_CIDE และ P_DESCRIPT ที่เป็นแอทริบิวที่ส าคัญ ดังนั้นเราสามารถเพ่ิมข้อมูลเฉพาะแอทริบิวที่ส าคัญได้
เป็น: 

INSERT INTO PRODUCT (P_CODE, P_DESCRIPT) VALUES (‘BRT-345’, ‘Titanium drill bit’); 

7.2.2 การจัดเก็บข้อมูลที่มีเปลี่ยนแปลงในตารางข้อมูล 
 การด าเนินการกับข้อมูลในตารางหนึ่งๆไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม ลบ หรืออัพเดทข้อมูลจะไม่ถูกจัดเก็บใน
ดิสก์จนกระทั่งเราท าการปิดโปรแรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลหรือเราประยุกต์ใช้ค าสั่ง COMMIT แต่
อย่างไรก็ตาม ถ้าฐานข้อมูลมีผู้ใช้หลายคนหรือฐานข้อมูลอาจมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าดับก่อนการประยุกต์ใช้
ค าสั่ง COMMIT ที่จะท าให้เราไม่ได้ท าการเพ่ิม ลบ หรืออัพเดทข้อมูลในดิสก์ ด้วยเหตุนี้เราจึ่งจ าเป็นที่จะต้อง
ประยุกต์ใช้ค าสั่ง COMMIT อย่างสม่ าเสมอเพ่ือท าให้ข้อมูลที่ถูกเพ่ิม ลบ หรืออัพเดทถูกจัดเก็บในดิสก์ โดย
ค าสั่ง COMMIT จะมีรูปแบบเป็น 

COMMIT [WORK]; 

หลังจากประยุกต์ใช้ค าสั่ง COMMIT แล้วจะท าให้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกตารางข้อมูลถูกจัดเก็บใน
ดิสก์ที่ซึ่งจะช่วยให้เราแน่ใจได้ว่าตารางข้อมูลต่างๆจะมีคุณสมบัติ update integrity 

7.2.3 การเรียกดูแถวข้อมูลต่างๆ 
 การเรียกดูข้อมูลจากตารางข้อมูลจะสามารถด าเนินการได้ผ่านค าสั่ง SELECT ที่ซึ่งจะมีรูปแบบเป็น 
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SELECT column1, column2, … 
FROM  tablename; 

ในการเรียกดูข้อมูลเราจะสามารถเรียกดูข้อมูลในแอทริบิวต่างๆได้มากกว่าหนึ่งแอทริบิว แต่ถ้าเราต้องการ
เรียกดูข้อมูลทุกแอทริบิวในตารางข้อมูลหนึ่งๆ เราอาจท าการก าหนดชื่อทุกแอทริบิวในค าสั่ง SELECT หรือเรา
ท าการประยุกต์ใช้เครื่องหมาย “*” ที่เรียกว่า “wildcard charater” ที่ซึ่งจะบ่งบอกถึงอะไรก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเรียกดูข้อมูลทุกแอทริบิวในตาราง PRODUCT เราจะสามารถด าเนินไดโ้ดย: 

SELECT * FROM PRODUCT; 

จากค าสั่งข้างต้นเราจะได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรูป 7.6 ที่ซึ่งจะประกอบไปด้วยทุกรายการสินค้า (ทุกแถวข้อมูล) ที่
ถูกจัดเก็บในตาราง PRODUCT 

 

รูปที่ 7.6 ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลในตาราง PRODUCT ด้วยค าสั่ง SELECT 

7.2.4 การอัพเดทข้อมูลแถวต่างๆในตารางข้อมูล 
 การอัพเดทข้อมูลในตารางหนึ่งๆสามารถด าเนินการโดยประยุกต์ใช้ค าสั่ง UPDATE ที่จะมีรูปแบบ
เป็น 

UPDATE tablename 
SET  columnname = expression [, columnname = expression] 
[WHERE conditionlist]; 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการอัพเดทข้อมูลในแอทริบิว P_INDATE จากเดิมที่มีค่าเป็น 13 Dec 2009 ให้
กลายเป็น 18 Jan 2010 ที่ซึ่งจากตารางข้อมูลในรูป 7.6 จะเป็นข้อมูลในแถวที่สองและมีค่าในแอทริบิว 
P_CODE เป็น ‘13-Q2/P2’ (แอทริบิว P_CODE ท าหน้าที่เป็น primary key ในตาราง PRODUCT) ดังนั้น
เราจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง UPDATE ในการอัพเดทข้อมูลได้เป็น 
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UPDATE PRODUCT 
SET  P_INDATE = ‘18-JAN-2010’ 
WHERE  P_CODE = ‘13-Q2/P2’ 

แต่ถ้าเราต้องการที่จะอัพเดทข้อมูลในหลายๆแอทริบิว เราจะสามารถด าเนินการได้ด้วยการประยุกต์ใช้ ‘,’ ใน
ขั้นตอน SET ได้ดังนี ้

UPDATE PRODUCT 
SET  P_INDATE = ‘18-JAN-2010’, P_PRICE = 17.99, P_MIN = 10 
WHERE  P_CODE = ‘13-Q2/P2’ 

จากข้างต้นเราจะสังเกตุได้ว่าการก าหนดเงื่อนไขด้วยการประยุกต์ใช้ ‘WHERE’ จะเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าเราไม่
ก าหนดเงื่อนไขจะท าให้ข้อมูลในแอทริบิว P_INDATE, P_PRICE และ P_MIN ของทุกแถวข้อมูลจะถูกอัพเดท
ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ในการด าเนินการอัพเดทข้อมูล เราไม่ควรที่จะหลงลืมในการก าหนดเงื่อนไขในการอัพเดทที่
ซึ่งจะท าให้มีการอัพเดทเฉพาะเงื่อนไขเท่านั้น 

7.2.5 การกู้คืนข้อมูลในตารางข้อมูล 
 ในการจัดเก็บข้อมูล ถ้าเรายังไม่ได้ท าการประยุกต์ใช้ค าสั่ง COMMIT (จะเป็นค าสั่งส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลลงในดิสก์) เราจะสามารถกู้คืนข้อมูลในตารางข้อมูลได้ด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง ROLLBACK แต่ถ้าเรา
ท าการประยุกต์ใช้ค าสั่ง COMMIT ไปแล้ว เราจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลในตารางข้อมูลก่อนการประยุกต์ใช้
ค าสั่ง COMMIT ได้ โดยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง ROLLBACK จะได้สามารถด าเนินการได้เป็น 

ROLLBACK; 

โดยปกติของการประยุกต์ใช้ค าสั่ง COMMIT และ ROLLBACK จะด าเนินการกับค าสั่งประเภท DML ที่ซึ่งจะ
เป็นการด าเนินการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลจากตารางข้อมูล 

7.2.6 การลบข้อมูลออกจากตารางข้อมูล 
 การลบข้อมูลออกจากตารางหนึ่งๆสามารถด าเนินการโดยประยุกต์ใช้ค าสั่ง  DELETE ที่จะมีรูปแบบ
เป็น 

DELETE FROM  tablename 
[WHERE  conditionlist]; 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการลบข้อมูลออกจากตาราง PRODUCT ที่ซึ่งจะต้องการลบข้อมูลรายการสินค้าที่มี
รหัสเป็น ‘BRT-345’ เราจะสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
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DELETE   PRODUCT 
WHERE   P_CODE = ‘BRT-345’; 

จากข้างต้นจะเป็นการก าหนดเงื่อนไขกับแอทริบิวที่ท าหน้าที่เป็น primary key แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถ
ก าหนดเงื่อนไขกับแอทริบิวอ่ืนๆได้ เช่น ท าการลบข้อมูลรายการสินค้าที่มีค่า P_MIN = 5 ออกจาก
ตารางข้อมูล PRODUCT ที่ซึ่งจะสามารถด าเนินการได้โดย 

DELETE   PRODUCT 
WHERE   P_MIN = 5; 

7.2.7 การเพิ่มข้อมูลในตารางข้อมูลด้วยการเรียกดูข้อมูลจากตารางข้อมูลหนึ่งๆ 
 จากเนื้อหาในส่วน 7.2.1 เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมข้อมูลในตารางข้อมูลหนึ่งๆที่ซึ่งในการ
ด าเนินการแต่ละครั้งจะเป็นการเพ่ิมข้อมูลแถวหนึ่งๆในตารางหนึ่งๆเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถท าการ
เพิ่มหลายแถวข้อมูลให้กับตารางข้อมูลด้วยการอ่านข้อมูลจากตารางข้อมูลอ่ืนโดยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง
ดังต่อไปนี้ 

INSERT INTO tablename SELECT columnlist FROM tablename; 

จากค าสั่งข้างต้นเราจะสังเกตุได้ว่าค าสั่ง INSERT จะเป็น outer query ที่ประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT เป็น 
subquery (หรืออาจเรียกว่า nested query หรือ inner query) เป็นอินพุต  โดยในการค านวณ RDBMS จะ
เริ่มจากการพิจารณา subquery ก่อน จากนั้นน าผลลัพธ์ที่ได้จาก subquery ไปเป็นอินพุตของ outer query 
(หมายเหตุ—การก าหนด query หนึ่งๆเราสามารถก าหนดให้มี query ย่อยๆได้หลายระดับ) 

7.3 คิวรีในการเรียกดูข้อมูล 
 ในส่วนนี้เราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูลที่ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมเงื่อนไขใน
ค าสั่ง SELECT เพ่ือท าการเรียกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไขอันน ามาซึ่งการได้รับข้อมูลสารสนเทศเพ่ือตอบค าถาม
ต่างๆ เช่น “รายการสินค้าใดที่มีราคาต่ ากว่า 10$” “รายการสินค้าใดที่ถูกผลิตระหว่างวันที่ 5 Jan 2010 ถึง 
20 Mar 2010” เป็นต้น 

7.3.1 การเรียกดูข้อมูลด้วยการก าหนดเงื่อนไข 
 การเรียกดูข้อมูลด้วยการก าหนดเงื่อนไขจะสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

SELECT columnlist 
FROM  tablelist 
[WHERE conditionlist]; 
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ค าสั่งข้างต้นจะด าเนินการค้นหาข้อมูลและคืนค่าผลลัพธ์ที่ตรงกับเงื่อนไขที่เราก าหนด การก าหนด เงื่อนไข
สามารถท าการก าหนดได้หลายเงื่อนไข หรือไม่ท าการก าหนดเงื่อนไขเลยก็ได้  แต่ถ้าท าการก าหนดเงื่อนไขใน
การเรียกดูข้อมูลแล้วปรากฏว่าไม่มีแถวข้อมูลใดเลยที่มีค่าของของมูลตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนดจะท าให้เราไม่ได้
ผลลัพธ์จากการเรียกดขู้อมูลนั้นๆ ตัวอย่างของการเรียกดูข้อมูลแบบมีเงื่อนไขจะสามารถแสดงได้เป็น 

SELECT  P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE, V_CODE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  V_CODE = 21344; 

ค าสั่ง SELECT ในการเรียกดูข้างต้นจะท าการเรียกดูข้อมูล 4 แอทริบิว คือ P_DESCRIPT, P_INDATE, 
P_PRICE และ V_CODE จากตาราง PRODUCT โดยก าหนดเงื่อนไขเป็น V_CODE = 21344 ที่ซึ่งจะ
หมายความว่าจะท าการเรียกดูรายการสินค้าที่ประกอบไปด้วยข้อมูลค าอธิบายสินค้า วันที่ได้รับสินค้าจาก
ผู้ผลิต ราคาสินค้า และรหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ซึ่งรายการสินค้าที่ถูกแสดงเป็นผลลัพธ์จะต้องเป็นรายการ
สินค้าท่ีมาจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีรหัส 21344 ดังแสดงในรูป 7.7 

 

รูปที่ 7.7 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหารายการสินค้าที่มาจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีรหัส 21344 

 ในการก าหนดเงื่อนไข เราสามารถใช้การเปรียบเทียบในลักษณะต่างๆที่ซึ่งจะมีการใช้สัญลักษณ์ใน
รูปแบบต่างๆดังแสดงในรูป 7.8 

 

รูปที่ 7.8 เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 

ตัวอย่างเช่น 

SELECT  P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE, V_CODE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  V_CODE <> 21344; 
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จะเป็นค าสั่ง SQL ในการเรียกดูข้อมูลรายการสินค้าที่ประกอบไปด้วยข้อมูลค าอธิบายสินค้า วันที่ได้รับสินค้า
จากผู้ผลิต ราคาสินค้า และรหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ซึ่งรายการสินค้าที่จะถูกแสดงเป็นผลลัพธ์จะต้องเป็น
รายการสินค้าที่มาจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ไมม่ีรหัสเป็น 21344 

การประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการในการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงข้อความ 
 การเปรียบเทียบข้อมูลในแอทริบิวหนึ่งๆที่มีรูปแบบเป็นตัวเลขจะท าให้เราสามารถเปรียบเทียบได้
โดยตรง แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในแอทริบิวที่มูปแบบเชิงข้อความได้ ดังแสดงในค าสั่ง 

SELECT  P_CODE, P_DESCRIPT, P_QOH, P_MIN, P_PRICE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_CODE < ‘1558-QW1’; 

จะเป็นการเรียกดูข้อมูลรายการสินค้าที่มีรหัสสินค้าน้อยกว่า ‘1558-QW1’ โดยจะต้องการที่จะได้รับข้อมูล
ทั้งสิ้น 5 แอทริบิว คือ P_CODE, P_DESCRIPT, P_QOH, P_MIN และ P_PRICE ตามล าดับ โดยในการ
เปรียบเทียบรหัสสินค้าตามเงื่อนไข WHERE จะท าการเปรียบเทียบจากหรัส ASCII ของข้อมูลที่ซึ่งตัวอักษร A 
จะมีรหัส ASCII น้อยกว่าตัวอักษร B และ C ตามล าดับ ดังนั้นการด าเนินการเปรียบเทียบจะด าเนินการจาก
ตัวอักษรตัวแรกทางซ้ายมือไปจนกระทั่งตัวอักษรตัวสุดท้ายทางขวามือตามล าดับ ตัวอย่างเช่น ในการ
เปรียบเทียบระหว่างข้อความ “Ardmore” และ “Aarenson” เราจะทราบได้ว่า “Ardmore” จะมีค่า
มากกว่า “Aarenson”  

การประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการในการเปรียบเทียบกับข้อมูลวันที่ 
 ภายใต้การก าหนดเงื่อนไขในค าสั่ง SELECT เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลในแอทริบิวที่มีรูปแบบเป็นวันที่ ตัวอย่างเช่น เราต้องการรายละเอียดสินค้าที่ถูกจัดเก็บในโกดังสินค้า
ก่อนวันที 20 มกราคม 2010 เราจะสามารถประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบกับข้อมูลวันที่ได้เป็น 

SELECT  P_DESCRIPT, P_QOH, P_MIN, P_PRICE, P_INDATE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_INDATE >= ‘20-Jan-2010’; 

การสร้างการค านวณระหว่างแอทริบิวต่างๆเพื่อแสดงผลลัพธ์ 
 ภายใต้ประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT ภาษา SQL จะยอมให้เราสร้างการค านวณระหว่างแอทริบิวต่างๆ
เพ่ือแสดงผลลัพธ์เป็นแอทริบิวหนึ่งๆ โดยในการค านวณเราอาจประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการพ้ืนฐาน เช่น +, -, * 
หรือ  ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น 

SELECT  P_CODE, P_DESCRIPT, P_QOH, P_QOH * P_PRICE 
FROM  PRODUCT 
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นอกเหนือจากค าสั่งข้างต้น เราสามารถท าการก าหนดชื่อให้กับแอทริบิวที่เป็นผลลัพธ์จากการค านวณได้ 
ตัวอย่างเช่น 

SELECT  P_CODE, P_DESCRIPT, P_QOH, P_QOH * P_PRICE AS TOTVALUE 
FROM  PRODUCT 

หรือ 

SELECT  P_CODE, P_INDATE, P_INDATE + 90 AS EXPDATE 
FROM  PRODUCT 

7.3.2 การประยุกต์ใช้การด าเนินการคณิตศาสตร์ 
 ในคิวรีหนึ่งๆเอาอาจะประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยในการค้นผลลัพธ์ที่จ าเป็นต้องท า
การค านวณท่ีซึ่งมักจะประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการดังแสดงในรูป 7.9 

 

รูปที่ 7.9 ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่สามารถประยุกต์ใช้กับค าสั่ง SELECT 

7.3.3 การประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการทางตรรกะ 
 ในการก าหนดเงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูล เราอาจก าหนดเงื่อนไขได้มากกว่าหนึ่งเงื่อนไขที่ซึ่งเราจะ
สามารถประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการทางตรรกะต่างๆเช่น AND, OR, หรือ NOT ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการที่จะ
เรียกดูข้อมูลรายการสินค้าที่ถูกผลิตจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีรหัส 21344 หรือ 24288 เราสามารถ
ประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ OR ดังแสดงในค าสั่ง SELECT ดังนี้ 

SELECT  P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE, V_CODE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  V_CODE = 21344 OR V_CODE = 24288; 

หรือเราอาจต้องการที่จะค้นหารายการสินค้าที่มีราคาน้อยกว่า 50$ ที่ซึ่งเป็นถูกจัดเก็บเข้าโกดังหลังจากวันที่ 
15 Jan 2010 ที่ซึ่งเราจะต้องท าการประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ AND ดังแสดงในค าสั่ง SELECT ดังนี้ 

SELECT  P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE, V_CODE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_PRICE < 50 AND P_INDATE > ’15-Jan-2010’; 
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หรือเราอาจต้องการที่จะค้นหารายการสินค้าที่มีราคาน้อยกว่า 50$ ที่ซึ่งถูกจัดเก็บเข้าโกดังหลังจากวันที่ 15 
Jan 2010 หรือมีบริษัทผู้ผลิตสินค้าเป็น 24288 เราจะสามารถด าเนินการได้โดยใช้ตัวด าเนินการ AND และ 
OR ดังแสดงในค าสั่ง SELECT ดังนี้ 

SELECT  P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE, V_CODE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  (P_PRICE < 50 AND P_INDATE > ’15-Jan-2010’) OR V_CODE = 24288; 

หรือเราอาจต้องการที่จะท าการค้นหารายการสินค้าที่ไม่ได้ผลิตจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีรหัส 21344 ที่ซึ่งเรา
จะสามารถด าเนินการได้โดยใช้ตัวด าเนินการ NOT ดังแสดงในค าสั่ง SELECT ดังนี้ 

SELECT  * 
FROM  PRODUCT 
WHERE  NOT (V_CODE = 21344); 

7.3.4 การประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการพิเศษ 
 ตัวด าเนินการพิเศษท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการก าหนดเงื่อนไขจะประกอบไปด้วย 

BETWEEN—จะใช้ในการตรวจสอบค่าของข้อมูลในแอทริบิวที่จะมีค่าในช่วงที่ต้องการตรวจสอบ 

IS NULL—จะใช้ในการตรวจสอบค่าของข้อมูลในแอทริบิวว่ามีค่าเป็น NULL หรือไม่ 

LIKE—จะใช้ในการตรวจสอบค่าของข้อมูลในแอทริบิวที่มีค่าตรงกับรูปแบบที่ก าหนด 

IN—จะใช้ในการตรวจสอบค่าของข้อมูลในแอทริบิวที่มีค่าในลิสต์ของค่าของข้อมูลที่ก าหนด 

EXISTS—จะใช้ในการตรวจสอบว่า subquery จะคืนค่าผลลัพธ์เป็นแถวของข้อมูลหรือไม่ 

การประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ BETWEEN 
 ตัวด าเนินการ BETWEEN มักถูกประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบว่าค่าข้อมูลในแอทริบิวหนึ่งๆมีค่าอยู่ในช่วง
ที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น เราต้องการเรียกดูข้อมูลรายการสินค้าที่มีราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 50$ ถึง 100$ ที่ซึ่งจะ
สามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  * 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_PRICE BETWEEN 50.00 AND 100.00; 

แต่ถ้าเราไม่ท าการประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ BETWEEN เราก็ยังสามารถตรวจสอบค่าข้อมูลในแอทริบิวหนึ่งๆมี
ค่าอยู่ในช่วงที่ก าหนดได้โดย 
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SELECT  * 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_PRICE > 50.00 AND P_PRICE < 100.00; 

การประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ IS NULL 
 ตัวด าเนินนการ IS NULL จะใช้ในการตรวจสอบว่าค่าข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิวหนึ่งๆมีค่าเป็น 
NULL  ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเรียกดูรายการสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นเอง กล่าวคือ ไม่มีค่าของข้อมูลในแอทริบิว 
V_CODE ที่บ่งบอกถึงรหัสของผู้ผลิตสินค้า เราจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  P_CODE, P_DESCRIPT, V_CODE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  V_CODE IS NULL; 

จากค าสั่งข้างต้น อาจมีค าถามที่ว่าท าไมเราไม่ท าการเปรียบ “V_CODE = NULL” โดยตรง? ค าตอบคือ 
NULL ไม่ใช่ค่าของข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิว แต่จะเป็นคุณสมบัติพิเศษที่บ่งบอกถึงการไม่มีค่าของข้อมูล 

การประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ LIKE 
 ตัวด าเนินการ LIKE จะประยุกต์ใช้แนวความคิดอักขระแทน (wildcard) ที่ซึ่งจะมีการประยุกต์ใช้งาน 
2 รูปแบบคือ การใช้เครื่องหมาย ‘%’ เพ่ือแทนอักขระใดๆที่ซึ่งจะมีความยาวเท่าไรก็ได้ และ การใช้
เครื่องหมาย ‘_’ เพ่ือแทนอักขระหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น 

 ‘J%’ จะหมายถึงข้อมูลใดๆที่ขึ้นต้นด้วย ‘J’ เช่น ‘Johnson’, ‘Jones’, Jernigan’, ‘July’, หรือ 
‘J-2310Q’ 

 ‘Jo’ จะหมายถึงข้อมูลใดๆที่ข้ึนต้นด้วย ‘Jo’ เช่น ‘Johnson’ หรือ ‘Jones’ เป็นต้น 

 ‘%n’ จะหมายถึงข้อมูลใดๆที่ลงท้ายด้วย ‘n’ เช่น ‘Johnson’ หรือ ‘Jernigan’ เป็นต้น 

 ‘_23-456-6789’ จะหมายถึงค่าของข้อมูลใดๆที่มี 1 ตัวอักษร ที่อยู่ก่อนหน้า ‘23-456-6789’ เช่น 
‘123-456-6789’, ‘223-456-6789’ หรือ ‘323-456-6789’ 

 ‘_23-456-678_’ จะหมายถึงค่าของข้อมูลใดๆที่มี 1 ตัวอักษร ที่อยู่ก่อนหน้า และ 1 ตัวอักษรที่อยู่
หลัง ‘23-456-6789’ เช่น ‘123-456-6781’ หรือ ‘823-456-6788’ 

 ‘_o_es’ จะหมายถึงค่าของข้อมูลใดๆที่ขึ้นต้นด้วย 1 ตัวอักษรใดๆแล้วต้องตามด้วย ‘o’ จากนั้นจะมี
อีก 1 ตัวอักษรใดๆตามหลัง ‘o’ แล้วตามด้วย ‘es’ เช่น ‘Cones’, ‘Cokes’, ‘totes’ และ ‘roles’ 
เป็นต้น 

จากกรอบความคิดข้างต้น ถ้าเราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีผู้ติดต่อประสานงานที่
ชื่อ Smith แต่ไม่ทราบนามสกุล เราจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT ได้เป็น 
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SELECT  V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE 
FROM  VENDOR 
WHERE  V_CONTACT LIKE ‘Smith%’; 

(หมายเหตุ หลายๆ RDBMS จะใช้ case-sensitive search ที่ซึ่งการกรอกข้อมูลตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์
เล็กจะให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามจะมีบาง RDBMS ที่ไม่ได้สนใจกรณีของ case-sensitive) 

แต่ส าหรับกรณีที่เราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีผู้ติดต่อประสานงานที่ชื่อไม่ได้ชื่อ 
Smith เราจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE 
FROM  VENDOR 
WHERE  V_CONTACT NOT LIKE ‘Smith%’; 

หรืออีกกรณีหนึ่งคือ เราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ ผลิตสินค้าที่มีผู้ติดต่อประสานงานชื่อ 
Johnson หรือ Johnsen เราจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE 
FROM  VENDOR 
WHERE  V_CONTACT LIKE ‘Johns_n’; 

การประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ IN 
 หลายๆคิวรีในการเรียกดูอาจท าการก าหนดเงื่อนไขโดยการใช้ตัวด าเนินการ OR ที่ซึ่งจะเป็นการ
ก าหนดเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข เช่น 

SELECT  * 
FROM  PRODUCT 
WHERE  V_CODE = 21344 OR V_CODE = 24288; 

จากค าสั่ง SELECT ข้างต้นเราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ตัวด าเนินการ OR ด้วยการใช้ตัวด าเนินการ IN ได้ที่
ซึ่งตัวด าเนินการ IN จะมองกลุ่มของค่าข้อมูลที่เราต้องการเปรียบเทียบในรูปแบบของเซต ดังนั้นถ้าค่าของ
ข้อมูลใดเป็นสมาชิกของเซตที่เราก าหนดไว้ในตอนเริ่มต้น เราจะถือว่าค่าของข้อมูลนั้นมีค่าตรงกับเงื่อนไขที่เรา
ก าหนด เราสามารถประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ IN ได้โดยค าสั่ง SELECT เป็น 

SELECT  * 
FROM  PRODUCT 
WHERE  V_CODE IN (21344, 24288); 
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แต่ถ้าค่าของข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบอยู่ในรูปแบบตัวอักษระ เราจะต้องประยุกต์ใช้ “ ‘’ ” ครอบค่าของ
ข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบที่ซึ่งการประยุกต์ใช้ ‘’ ดังกล่าวจะท าให้ RDBMS ทราบว่าเราต้องการที่จะ
พิจารณาข้อมูลในลักษณะของตัวอักษร ตัวอย่างเช่น ถ้าเราก าหนดชนิดของข้อมูล V_CODE ให้อยู่ในรูปแบบ 
CHAR(5) เราจะสามารถด าเนินการประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ IN ได้เป็น 

SELECT  * 
FROM  PRODUCT 
WHERE  V_CODE IN (‘21344’, ‘24288’); 

นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ IN เพ่ือแทนที่ตัวด าเนินการ OR ดังแสดงตัวอย่างข้างต้นแล้ว เรา
ยังสามารถประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ IN เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างคิวรีและ subquery ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรา
ต้องการที่จะเรียกดูข้อมูล V_CODE และ V_NAME ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ส่งสินค้าให้กับบริษัท เราต้อง
สร้างคิวรีหลักและ subquery ด้วยการประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ IN ได้เป็น 

SELECT  V_CODE, V_NAME 
FROM  VENDOR 
WHERE  V_CODE IN (SELECT V_CODE FROM PRODUCT); 

จากคิวรีข้างต้นจะมีการประยุกต์ใช้ subquery ที่ซึ่งจะมีข้ันตอนการท างาน 2 ขั้นตอนคือ 

1. Inner query หรือ subquery ที่ท าการค้นหา V_CODE ที่ปรากฏในตาราง PRODUCT 
2. ท าการค้นหาข้อมูล V_CODE และ V_NAME จากตาราง VENDOR ที่ซึ่งมี V_CODE ตรงกับหนึ่งใน

เซตของ V_CODE ที่ได้จากข้ึนตอนที่ 1 

การประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ EXISTS 
 ตัวด าเนินการ EXISTS จะถูกประยุกต์ใช้ในการค้นหาข้อมูลจากคิวรีอ่ืนๆ เช่น ถ้า subquery คืนค่า
ผลลัพธ์เป็นเซตของแถวข้อมูล จากนั้นเราสามารถประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ EXISTS ในการค้นหาข้อมูลจาก
ผลลัพธ์ที่ได้จาก subquery ได้ ตัวอย่างเช่น 

SELECT  * 
FROM  VENDOR 
WHERE  EXISTS (SELECT * FROM PRODUCT WHERE P_QOH <= P_MIN); 

หรือ 

SELECT  * 
FROM  VENDOR 
WHERE  EXISTS (SELECT * FROM PRODUCT WHERE P_QOH <= P_MIN * 2); 
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7.4 ค าสั่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ data definition 
ในส่วนนี้เราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตารางข้อมูลที่จะเกี่ยวข้องกับการ

เพ่ิม-ลดแอทริบิว การเปลี่ยนชนิดของข้อมูลในแอทริบิวหนึ่งๆ นอกจากนั้น เราจะศึกษาเกี่ยวกับการคัดลอก
ตารางและการคัดลอกบางส่วนของตาราง และท้ายสุดจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการลบตารางข้อมูล 

 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตารางข้อมูลหนึ่งๆจะถูกด าเนินการภายใต้ค าสั่ง ALTER TABLE ที่จะมี 
3 ทางเลือกในการด าเนินการคือ การเพิ่มแอทริบิว (ADD) การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแอทริบิว 
(MODIFY) และ การลบแอทริบิว (DROP) ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตาม RDBMS มักจะไม่อนุญาติให้ท าการ
ลบแอทริบิวออกจากฐานข้อมูล ด้วยเหตุนี้เราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมแอทริบิวและการปรับเปลี่ยน
คุณสมบัติของแอทริบิวภายใต้ค าสั่ง ALTER TABLE ที่มีรูปแบบทั่วไปดังนี ้

ATER TABLE tablename 
{ADD | MODIFY (columnname datatype [{ADD | MODIFY} columnname datatype])}; 

นอกเหนือจากการเพ่ิมแอทริบิวหนึ่งๆแล้ว เรายังสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง ALTER TABLE เพ่ือใช้ในการเพ่ิม
เงื่อนไข (constraint) ให้กับตารางข้อมูลได้อีกด้วย โดยการที่จะเพ่ิมเงื่อนไขหนึ่งๆให้กับตารางข้อมูลหนึ่งๆจะ
สามารถด าเนินการได้โดย 

ALTER TABLE tablename 
 ADD constraint [ADD constraint]; 

นอกจากข้างต้น เรายังสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง ALTER TABLE ในการลบแอทริบิวหรือเงื่อนไขต่างๆในคาราง
ข้อมูลได้โดย 

ALTER TABLE tablename 
 DROP {PRIMARY KEY| COLUMN columnname | CONSTRAINT constraintname}; 

7.4.1 การปรับเปลี่ยนชนิดของข้อมูลของแอทริบิวหนึ่งๆ 
 ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนชนิดของข้อมูลในแอทริบิวจากเชิงตัวเลขให้กลายเป็นข้อมูลเชิงตัวอักษรที่มี
ความยาว 5 ตัวอักษร เราสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง ALTER TABLE ได้เป็น 

ALTER TABLE PRODUCT 
 MODIFY (V_CODE CHAR (5)); 

ในหลาย DBMS จะไม่ยอมให้เราท าการปรับเปลี่ยนชนิดของข้อมูลของแอทริบิวหนึ่งๆ เนื่องจากแอทริบิว
เหล่านั้นมีค่าของข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ก่อนหน้าแล้ว ถ้าเราท าการปรับเปลี่ยนชนิดของข้อมูลที่ไม่เหมาะกับข้อมูล
อาจท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ referential integrity ได้ ด้วยเหตุนี้ ในขั้นตอนการก าหนดชนิดของข้อมูลเรา
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ควรที่จะต้องไตร่ตรองให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนชนิดของข้อมูลในแอทริบิวหนึ่งๆที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาได ้

7.4.2 การเพิ่มแอทริบิวหนึ่งๆในตารางข้อมูล 
 เราสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง ALTER TABLE ในการเพ่ิมแอทริบิวหนึ่งๆหรือหลายแอทริบิว เช่น ถ้า
เราต้องการเพ่ิมแอทริบิว P_SALECODE เข้าไปในตาราง PRODUCT ที่ซึ่งข้อมูลในแอทริบิว P_SALECODE 
จะสามารถมีได้เป็น 1, 2 หรือ 3 เท่านั้น ดังนั้นเราสามารถก าหนดชนิดข้อมูลของแอทริบิว P_SALECODE 
เป็น CHAR(1) และสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง ALTER TABLE ได้เป็น 

ALTER TABLE PRODUCT 
 ADD (P_SALECODE CHAR (1)); 

การเพ่ิมแอทริบิวใหม่ให้กับตารางข้อมูล เราไม่ควรที่จะก าหนดเงื่อนไข NOT NULL ให้กับแอทริบิวนั้นๆ 
เนื่องจากตารางอาจมีข้อมูล (แถวข้อมูล) บรรจุอยู่ที่ซ่ึงจะท าให้ค่าข้อมูลในแอทริบิวใหม่ของข้อมูลที่ถูกบรรจุอยู่
มีค่าเป็น NULL จากนั้นเราจะต้องท าการอัพเดทข้อมูลในภายหลังเพ่ือปรับเปลี่ยนให้ค่า NULL ส าหรับแถว
ข้อมูลเหล่านั้นหายไป 

7.4.3 การลบแอทริบิวหนึ่งๆออกจากตารางข้อมูล 
 ในบางกรณีเราอาจจ าเป็นต้องท าการลบแอทริบิวหนึ่งๆออกจากตารางข้อมูล เช่น ถ้าเราต้องการลบ
แอทริบิว V_ORDER ออกจากตาราง VENDOR เราจะสามารถด าเนินการได้เป็น 

ALTER TABLE VENDOR 
 DROP COLUMN V_ORDER; 

ในการลบแอทริบิวออกจากตารางข้อมูลภายใต้ DBMS จะมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมที่ว่าเราอาจไม่สามารถลบ
แอทริบิวที่ท าหน้าที่เป็น foreign key ได้ และเราอาจไม่สามารถลบแอทริบิวหนึ่งๆของตารางข้อมูลที่ซึ่งมีเพียง
แอทริบิวเดียวได้ 

7.4.4 การคัดลอกบางแอทริบิวในตารางข้อมูล 
 ในบางสถานการณ์เราอาจจ าเป็นต้องท าการแยกตารางข้อมูลหนึ่งๆออกเป็นหลายตารางข้อมูลย่อย ที่
ซ่ึงจะต้องการการคัดลอกข้อมูลบางแอทริบิวจากตารางข้อมูลไปสู่ตารางข้อมูลย่อยๆหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรา
ต้องการคัดลอกแอทริบิว P_CODE, P_DESCRIPT, P_PRICE และ V_CODE จากตาราง PRODUCT ไปเก็บไว้
ในตารางข้อมูลใหม่ที่ชื่อ PART เราจะสามารถด าเนินการโดยเริ่มจากการก าหนดโครงสร้างตารางข้อมูลด้วย
การใช้ค าสั่ง CREATE TABLE ดังนี้ 

CREATE TABLE  PART( 
PART_CODE  CHAR(8) NOT NULL UNIQUE, 
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PART_DESCRIPT CHAR(35), 
PART_PRICE  DECIMAL(8,2), 
V_CODE  INTEGER, 
PRIMARY KEY (PART_CODE)); 

จากการก าหนดโครงสร้างข้างต้น เราจะสังเกตุได้ว่าชื่อแอทริบิวในตารางใหม่ที่สร้างขึ้นจะไม่เหมือนกับชื่อ 
แอทริบิวในตาราง PRODUCT แต่อย่างไรก็ตาม การก าหนดชื่อในลักษณะดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา
เนื่องจากเราสามารถท าการเชื่อมโยงความเก่ียวข้องกันของแอทริบิวจากทั้งสองตารางข้อมูลได้ โดยในการเพ่ิม
ข้อมูลเข้าไปในตาราง PART จะสามารถท าได้โดยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง INSERT ที่ซึ่งจะมีรูปแบบเป็น 

INSERT INTO  target_tablename [(target_columnlist)] 
SELECT   source_columnlist 
FROM   source_table; 

จากรูปแบบค าสั่งข้างต้นเราสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่งดังกล่าวเพ่ือคัดลอกข้อมูลจากตาราง PRODUCT ไปยัง
ตาราง PART ได้เป็น 

INSERT INTO  PART (PART_CODE, PART_DESCRIPT, PART_PRICE, V_CODE) 
SELECT   P_CODE, P_DESCRIPT, P_PRICE, V_CODE 
FROM   PRODUCT; 

นอกเหนือจากรูปแบบค าสั่งข้างต้น เรายังสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่งในอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือคัดลอกข้อมูลจาก
ตาราง PRODUCT ไปยังตาราง PART ที่ซึ่งจะสามารถรวบการสร้างตารางและการคัดลอกข้อมูลเข้าด้วยกันได้
ดังนี้ 

CREATE TABLE  PART AS 
SELECT   P_CODE AS PART_CODE, P_DESCRIPT AS PART_DESCRIPT, P_PRICE AS 
   PART_PRICE, V_CODE 
FROM   PRODUCT; 

จากค าสั่งข้างต้น ถ้าแอทริบิวที่ใช้เก็บข้อมูลหนึ่งๆมีชื่อไม่เหมือนกันในสองตาราง เราจะต้องสร้างการเชื่อมโยง
ด้วยการใช้ “AS” แต่ถ้าชื่อแอทริบิวเหมือนกันเราจะสามารถก าหนดแอทริบิวนั้นๆได้โดยตรง  และจากค าสั่ง
ข้างต้นเรายังไม่ได้ท าการก าหนด primary key ให้กับตาราง PART ที่ซึ่งจะต้องท าการก าหนดในภายหลัง 
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7.4.5 การก าหนด primary key และ foreign key ในภายหลัง 
 เมื่อเราท าการสร้างข้อมูลใหม่จากการคัดลอกข้อมูลจากตารางอ่ืน และตารางข้อมูลใหม่ที่สร้างขึ้นยัง
ไม่ได้ท าการก าหนด primary key ที่ซึ่งจะท าให้ตารางข้อมูลยังไม่มีคุณสมบัติ entity integrity ด้วยเหตุนี้เรา
จึงจ าเป็นต้องก าหนด primary key และ foreign key ให้กับตารางข้อมูลดังแสดงในตัวอย่างดังนี้ 

ALTER TABLE PART 
 ADD PRIMARY KEY (PART_CODE); 

ALTER TABLE PART 
 ADD FOREIGN KEY (V_CODE) REFERENCES VENDOR; 

แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถก าหนด primary key และ foreign key พร้อมๆกันได้ด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง
เดียวดังนี้ 

ALTER TABLE PART 
 ADD PRIMARY KEY (PART_CODE) 

ADD FOREIGN KEY (V_CODE) REFERENCES VENDOR; 

7.4.6 การลบตารางข้อมูลหนึ่งๆออกจากฐานข้อมูล 
 ตารางข้อมูลหนึ่งๆจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลได้โดยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง DROP TABLE 
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการลบตาราง PART ออกจากฐานข้อมูล เราจะสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

DROP TABLE PART; 

.ในการลบตารางข้อมูลหนึ่งๆเราจะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลด้วย ถ้าตารางข้อมูลที่
ต้องการลบอยู่ในฝั่ง ‘1’ ของความสัมพันธ์เราจะสามารถลบตารางข้อมูลได้แต่ถ้าตารางข้อมูลอยู่ในฝั่ง ‘m’ จะ
ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ foreign key integrity ได้ 

7.5 ค าส าคัญเพิ่มเติมที่มักถูกใช้ในค าสั่ง SELECT 
 จากเนื้อหาในส่วน 7.2 เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT แต่
อย่างไรก็ตาม ยังมีฟังก์ชันการท างานอ่ืนๆที่สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับค าสั่ง SELECT ที่จะท าให้เราสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้หลายแง่มุม ดังนี้ 

7.5.1 การจัดเรียงผลลัพธ์ 
 การจัดเรียงผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียกดูข้อมูลจะสามารถด าเนินการได้โดยการเพ่ิมค าสั่ง ORDER BY 
เข้าไปในค าสั่ง SELECT ที่ซึ่งจะท าให้ค าสั่ง SELECT มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปดังนี ้
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SELECT columnlist 
FROM  tablelist 
[WHERE conditionlist] 
[ORDER BY columnlist [ASC | DSC]]; 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเรียกดูรายการสินค้าที่ถูกจัดเก็บในตาราง PRODUCT โดยผลลัพธ์ที่ได้จะต้อง
เรียงล าดับตามราคาสินค้า เราจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE 
FROM  PRODUCT 
ORDER BY P_PRICE; 

จากค าสั่ง SQL ข้างต้น เราจะสังเกตุได้ว่าค าสั่งดังกล่าวไม่มีการก าหนดล าดับว่าเป็นแบบมากไปน้อยหรือน้อย
ไปมาก ซึ่งโดยปกติของค าสั่ง ORDER BY จะเป็นการเรียงล าดับแบบน้อยไปมากโดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ตาม
ถ้าเราต้องการเรียงล าดับผลลัพธ์ในรูปแบบมากไปน้อย เราจะต้องท าการเพิ่ม DESC ในค าสั่ง ORDER BY ดังนี้ 

SELECT  P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_PRICE 
FROM  PRODUCT 
ORDER BY P_PRICE DESC; 

นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้แอทริบิวหนึ่งๆในการเรียงล าดับข้อมูลแล้ว เรายังสามารถประยุกต์ใช้กลุ่มของ
แอทริบิวในการเรียงล าดับข้อมูลได้ โดยล าดับข้อมูลจะถูกเรียงตามแอทริบิวแรกที่ก าหนดเป็นอันดับแรก 
จากนั้นจะเรียงล าดับตามแอทริบิวอ่ืนๆที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น 

SELECT  EMP_LNAME, EMP_FNAME, EMP_INITIAL, EMP_AREACODE, EMP_PHONE 
FROM  EMPLOYEE 
ORDER BY EMP_LNAME, EMP_FNAME, EMP_INITIAL; 

จากตัวอย่างข้างต้น การเรียงล าดับจะเริ่มจากการเรียงล าดับตามแอทริบิว EMP_LNAME หลังจากเรียงล าดับ
เสร็จแล้ว แถวข้อมูลใดที่มี EMP_LNAME เหมือนกันจะถูกเรียงล าดับตาม F_NAME และท้ายสุดแถวที่มี 
EMP_LNAME และ EMP_FNAME เหมือนกันจะถูกเรียงล าดับตาม EMP_INITIAL ตามล าดับ นอกจากการ
เรียงล าดับด้วยการประยุกต์ใช้หนึ่งหรือหลายแอทริบิวแล้ว เรายังสามารถท าการเรียงล าดับร่วมกับการก าหนด
เงื่อนไขต่างๆในคิวรีได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การเรียกดูข้อมูลรายการสินค้าจากตาราง PRODUCT ที่เป็น
รายการสินค้าที่ถูกจัดเก็บเข้าโกดังสินค้าก่อนวันที่ 21 Jan 2010 และมีราคาไม่เกิน 50.00 โดยผลลัพธ์ที่ได้
จะต้องถูกเรียงล าดับตามรหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้าและราคาสินค้าโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ที่ซึ่งจะสามารถ
ก าหนดค าสั่ง SELECT ได้เป็น 
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SELECT  P_DESCRIPT, V_CODE, P_INDATE, P_PRICE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_INDATE < ‘21-Jan-2010’ AND P_PRICE <= 50.00 
ORDER BY V_CODE, P_PRICE DESC; 

7.5.2 การเรียกดูข้อมูลที่ไม่ซ้ ากัน 
 ในการเรียกดูข้อมูล เราสามารถก าหนดให้ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องไม่ซ้ ากันด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง 
DISTINCT แทรกเข้าไปในค าสั่ง SELECT ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเรียกดูรหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ท าการ
ผลิตสินค้าให้บริษัทแต่เราจะต้องการรหัสที่ไม่ซ้ ากัน เราจะสามารถด าเนินการด้วยการประยุกต์ใช้ค าสั่ง 
SELECT ในการค้นหาข้อมูลจากตาราง PRODUCT ได้ดังนี ้

SELECT DISTINCT V_CODE 
FROM   PRODUCT; 

7.5.3 ฟังก์ชันการค านวณที่ประยุกต์ใช้กับค าสั่ง SELECT 
 การเรียกดูครั้งหนึ่งๆอาจเกิดจากการนับจ านวนแถวข้อมูลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนด การหา
ค่าสูงสุด/ต่ าสุดในแอทริบิวหนึ่งๆ การหาผลรวมของข้อมูลในแอทริบิวหนึ่งๆ หรือการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลใน
แอทริบิวหนึ่งที่ซึ่งจะมีการด าเนินการดังนี้ 

ฟังก์ชัน COUNT 
 ฟังก์ชัน COUNT จะถูกใช้ในการนับจ านวนแถวของข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับแอทริบิวหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น 
ถ้าเราต้องการค้นหาจ านวนบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่แตกต่างกันที่มีการผลิตสินค้าให้กับบริษัท เราจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน COUNT ในค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  COUNT (DISTINCT V_CODE) 
FROM  PRODUCT; 

หรือถ้าเราต้องการที่จะค้นหาจ านวนผู้ผลิตสินค้าที่แตกต่างกันที่ผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่ซึ่งมีราคาไม่เกิน 
10.00$ เราจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน COUNT ในค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  COUNT (DISTINCT V_CODE) 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_PRICE <= 10.00; 

หรือถ้าเราต้องการที่จะค้นหาจ านวนสินค้าที่มีราคาไม่เกิน 5.00$ เราจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน COUNT 
ในค าสั่ง SELECT ได้เป็น 
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SELECT  COUNT (*) 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_PRICE <= 5.00; 

ฟังก์ชัน MAX และ MIN 
 ฟังก์ชัน MAX และ MIN จะถูกประยุกต์ใช้ในการค้นหาค่าสูงสุดและต่ าสุดที่ปรากฏในแอทริบิวหนึ่งๆ 
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการค้นหาราคาสูงสุดของรายการสินค้า เราจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน MAX ใน
ค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  MAX(P_PRICE) 
FROM  PRODUCT; 

หรือถ้าเราต้องการค้นหาราคาต่ าสุดของรายการสินค้า เราจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน MIN ในค าสั่ง 
SELECT ได้เป็น 

SELECT  MIN(P_PRICE) 
FROM  PRODUCT; 

หรือถ้าเราต้องการค้นหารหัสสินค้า ค าอธิบานสินค้า และราคาสินค้าที่มีราคาสูงสุด เราจะสามารถประยุกต์ใช้
ฟังก์ชัน MAX ในค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  P_CODE, P_DESCRIPT, P_PRICE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_PRICE = (SELECT MAX(P_PRICE) FROM PRODUCT); 

ฟังก์ชัน SUM 
 ฟังก์ชัน SUM จะถูกประยุกต์ใช้ในการค านวณหาผลรวมของค่าข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิวหนึ่งๆ 
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการค านวณผลรวมของยอดหนี้สินที่ลูกค้าทั้งหมดยังไม่ได้ท าการช าระเงินเมื่อท าการซื้อ
สินค้า เราจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน SUM ในค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  SUM(CUS_BALANCE) AS TOTBALANCE 
FROM  CUSTOMER; 

หรือถ้าเราต้องการที่จะค้นหาจ านวนราคาสินค้าท้ังหมดที่ถูกจัดเก็บอยู่ในโกดังสินค้า เราจะสามารถประยุกต์ใช้
ฟังก์ชัน SUM ในค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  SUM(P_QOH * P_PRICE) AS TOTVALUE 
FROM  PRODUCT; 



180 
886301-ฐานข้อมูล โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 

ฟังก์ชัน AVG 
 ฟังก์ชัน AVG จะมีรูปแบบคล้ายกับฟังก์ชัน MIN และ MAX ที่ซึ่งจะใช้ส าหรับการค านวณค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิวหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการที่จะค้นหารายละเอียดสินค้าที่มีราคาสินค้า
มากกว่าราคาสินค้าโดยเฉลี่ยของรายการสินค้าทั้งหมดและท าการเรียงล าดับข้อมูลรายการสินค้าตามราคา
สินค้าโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 

SELECT  P_CODE, P_DESCRIPT, P_QOH, P_PRICE, V_CODE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_PRICE > (SELECT AVG(P_PRICE) FROM PRODUCT) 
ORDER BY P_PRICE DESC; 

7.5.4 การจัดกลุ่มข้อมูล 
 การเรียกดูข้อมูลอาจเกิดจากการจัดกลุ่มข้อมูลที่ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง GROUP BY ที่ซึ่งจะ
มีรูปแบบดังนี้ 

SELECT columnlist 
FROM  tablelist 
[WHERE conditionlist] 
[GROUP BY columnlist] 
[HAVING conditionlist] 
[ORDER BY columnlist [ASC | DESC]]; 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการนับจ านวนรายการสินค้าที่ถูกผลิตจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าหนึ่งๆ เราจะต้องจัดกลุ่ม
รายการสินค้าตามบริษัทสินค้าหนึ่งๆจากนั้นจึงท าการนับจ านวนรายการสินค้าที่อยู่ในแต่ละกลุ่มที่ได้จัดกลุ่มไว้
แล้ว ที่ซึ่งเราจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน GROUP BY ในค าสั่ง SELECT ได้เป็น 

SELECT  V_CODE, COUNT (DISTINCT (P_CODE)) 
FROM  PRODUCT 
GROUP BY V_CODE; 

การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน HAVING 
 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน GROUP BY จะสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับฟังก์ชัน HAVING ที่ซึ่งจะมีลักษณะ
คล้ายกับการก าหนดเงื่อนไข WHERE ในค าสั่ง SELECT ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการนับจ านวนรายการสินค้าที่
ถูกจัดเก็บในโกดังสินค้าโดยนับจากรายการสินค้าที่ถูกผลิตจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าเดียวกัน โดยจ านวนที่
ต้องการเรียกดูจะต้องเป็นจ านวนนับของรายการสินค้าที่มีค่าเฉลี่ยของรายการสินค้าน้อยกว่า 10$ จากความ
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ต้องการดังกล่าวเราจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน GROUP BY ร่วมกับฟังชัน HAVING กับค าสั่ง SELECT ได้
เป็น 

SELECT  V_CODE, COUNT (DISTINCT (P_CODE)), AVG (P_PRICE) 
FROM  PRODUCT 
GROUP BY V_CODE 
HAVING AVG (P_PRICE) < 10; 

ลองพิจารณาอีกตัวอย่างหนึ่งคือ 

SELECT  V_CODE, SUM (P_QOH * P_PRICE) AS TOTCOST 
FROM  PRODUCT 
GROUP BY V_CODE 
HAVING (SUM (P_QOH * P_PRICE) > 500) 
ORDER BY SUM (P_QOH * P_PRICE) DESC;  

จากตัวอย่างข้างต้นจะประกอบไปด้วยการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 

 การรวบรวมต้นทุนของรายการสินค้าที่ถูกจัดเก็บในโกดังด้วยการจัดกลุ่มรายการสินค้าที่ถูกผลิตจาก
บริษัทผู้ผลิตสินค้าเดียวกัน 

 การเลือกราคาต้นทุนสินค้าท่ีมีจ านวนเงินมากกว่า 500$ 

 ท าการเรียงล าดับผลลัพธ์ที่ได้จากข้ันตอนที่สองโดยเรียงล าดับตามราคาต้นทุนจากมากไปหาน้อย 

7.6 ตารางเสมือนและการสร้างมุมมอง 
 ผลลัพธ์ที่ได้จากค าสั่ง SELECT จะเปรียบได้กับเราได้ท าการสร้างตารางข้อมูลใหม่ที่เป็นตารางเสมือน 
โดบารางข้อมูลใหม่จะประกอบไปด้วยข้อมูลตามเงื่อนไขที่ก าหนดในคิวรี ดังนั้นเราจะสามารถกล่าวได้ว่า
มุมมองหนึ่งๆ (view) จะเป็นตารางเสมือนที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT ที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย
คอลัมน์ต่างๆ และแถวของข้อมูล โดยการสร้างมุมมองหนึ่งๆเราจะต้องประยุกต์ใช้ค าสั่ง CREATE VIEW ที่ซึ่ง
จะมีรูปแบบค าสั่งเป็น 

CREATE VIEW viewname AS SELECT query; 

ค าสั่ง CREATE VIEW จะเป็นค าสั่งในหมวดหมู่ data definition ที่จะประกอบไปด้วย subquery ที่เป็นค าสั่ง 
SELECT ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการสร้างมุมมองที่มีชื่อว่า PRICEGT50 ที่จะประกอบไปด้วยข้อมูลค าอธิบาย
รายการสินค้า จ านวนที่ถูกจัดเก็บในโกดังสินค้า และราคาสินค้าที่มากกว่า 50$ เราจะสามารถประยุกต์ใช้
ค าสั่ง CREATE VIEW ที่มีรูปแบบเป็น 
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CREATE VIEW  PRICEGT50 AS 
SELECT   P_DESCRIPT, P_QOH, P_PRICE 
FROM   PRODUCT 
WHERE   P_PRICE > 50.00; 

จากการสร้างมุมมองข้างต้นจะท าให้เราสามารถประยุกต์ใช้มุมมองได้ในฐานะตารางข้อมูลหนึ่ง และเรายัง
สามารถท าการอัพเดทมุมมองได้ในทุกๆครั้งท่ีมีการเรียกใช้มุมมอง เมื่อเราท าการสร้างตารางข้อมูลแล้ว เราจะ
สามารถเรียกดูข้อมูลจากมุมมองที่สร้างขึ้นได้ โดยอาจประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT ดังนี้ 

SELECT   * FROM PRICEGT50; 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ถ้าเราต้องการสร้างรายงานที่แสดงถึงผลสรุปของต้นทุนในรายการสินค้าและจ านวนชิ้น
สินค้าที่ถูกจัดเก็บในโกดังสินค้าที่ซึ่งถูกจัดกลุ่มโดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าเดียวกัน เราจะสามารถสร้างมุมมองได้
เป็น 

CREATE VIEW  PROD_STATS AS 
SELECT   V_CODE, SUM (P_QOH * P_PRICE) AS TOTCOST, 
   MAX(P_QOH) AS MAXQTY, MIN(P_QOH) AS MINQTY, 
   AVG (P_QOH) AS AVGQTY 
FROM   PRODUCT 
GROUP BY  V_CODE; 

7.7 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางข้อมูลในฐานข้อมูล 
 การเชื่อมโยงข้อมูล (join) ระหว่างตารางข้อมูล เราจะสามารถด าเนินการได้ผ่านการเชื่อมโยง foreign 
key ที่ซึ่งจะท าหน้าที่เป็น primary key ในตารางข้อมูลหนึ่งและถูกจัดเก็บในอีกตารางข้อมูลหนึ่ง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลจะด าเนินการก็ต่อเมื่อเราต้องการข้อมูลในตารางข้อมูลมากกว่าหนึ่งตาราง การเชื่อมโยงข้อมูล
จะไม่ต้องการค าสั่งพิเศษ แต่เราจะต้องท าการเพิ่มชื่อตารางข้อมูลทั้งหมดที่ต้องท าการเรียกดูข้อมูลในส่วนของ 
FROM และเราจะต้องท าการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมโดยจะต้องเชื่อมโยงระหว่างแอทริบิวที่ท าหน้าที่เป็น 
foreign key ในส่วนของ WHERE ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง VENDOR และ
ตาราง PRODUCT เราจะสามารถด าเนินการได้โดยก าหนดให้ส่วนของ FROM มีชื่อของตารางข้อมูลเป็น 
VENDOR และ PRODUCT และท าการก าหนดเงื่อนไขที่ซึ่งจะเป็นการก าหนดให้ข้อมูลที่เป็น foreign key ใน
ทั้งสองตารางจะต้องมีค่าเท่ากัน ดังแสดงในค าสั่ง SELECT ดังนี้ 

SELECT  P_DESCRIPT, P_PRICE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE 
FROM  PRODUCT, VENDOR 
WHERE  PRODUCT.V_CODE = VENDOR.V_CODE; 
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นอกเหนือจากการเชื่อมโยงข้อมูลปกติเราสามารถด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับฟังก์ชันการท างานอ่ืนๆ เช่น 
การเรียงล าดับข้อมูล ที่ซึ่งจะสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

SELECT  PRODUCT.P_DESCRIPT, PRODUCT.P_PRICE, VENDOR.V_NAME,   
  VENDOR.V_CONTACT, VENDOR.V_AREACODE, VENDOR.V_PHONE 
FROM  PRODUCT, VENDOR 
WHERE  PRODUCT.V_CODE = VENDOR.V_CODE 
ORDER BY PRODUCT.P_PRICE; 

หรืออีกกรณีหนึ่งที่เราสามารถด าเนินการได้คือ การเพ่ิมเงื่อนไขอ่ืนๆนอกเหนือจากการก าหนดให้ค่าของข้อมูล
ในแอทริบิวที่เป็น foreign key จากทั้งสองตารางข้อมูลจะต้องมีค่าเท่ากัน ที่ซึ่งจะสามารถด าเนินการได้เป็น 

SELECT  P_DESCRIPT, P_PRICE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE 
FROM  PRODUCT, VENDOR 
WHERE  PRODUCT.V_CODE = VENDOR.V_CODE AND 
  P_INDATE > ‘15-Jan-2010’; 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเป็นการเรียกดูข้อมูลรายการสินค้าที่ถูกจัดเก็บในโกดังสินค้าหลังจากวันที่ 15 Jan 2010 
โดยข้อมูลรายการสินค้าที่ต้องการเรียกดูจะประกอบไปด้วยข้อมูลค าอธิบายรายการสินค้า ราคาสินค้า ชื่อ
บริษัทผู้ผลิตสินค้า ชื่อผู้ติดต่อของบริษัทผู้ผลิตสินค้า ที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า และเบอร์โทรศัพท์ของ
บริษัทผู้ผลิตสินค้า ตามล าดับ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ถ้าเราต้องการเรียกดูข้อมูลนามสกุลลูกค้า หมายเลขใบแจ้ง
หนี้ วันที่ที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ และค าอธิบายรายการสินค้าส าหรับทุกใบแจ้งหนี้ของลูกค้ารหัส 10014 เราจะ
สามารถสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลได้เป็น 

SELECT  CUS_LNAME, INVOICE.INV_NUMBER, INV_DATE, P_DESCRIPT 
FROM  CUSTOMER, INVOICE, LINE, PRODUCT 
WHERE  CUSTOMER.CUS_CODE = INVOICE.CUS_CODE AND 
  INVOICE.INV_NUMBER = LINE.INV_NUMBER AND 
  LINE.P_CODE = PRODUCT.P_CODE AND 
  CUSTOMER.CUS_CODE = 10014 
ORDER BY INV_NUMBER; 

ท้ายสุดเราต้องจะต้องระมัดระวังในการสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะวงกลม ตัวอย่างเช่น ตาราง A 
เชื่อมโยงกับตาราง B, ตาราง B เชื่อมโยงกับตาราง C และตาราง C เชื่อมโยงกับตาราง A โดยเราจะต้องท า
การเชื่อมโยงข้อมูลให้ไม่เกิดลักษณะวงกลมเกิดขึ้นที่ซึ่งจะท าการเชื่อมโยงตาราง A กับตาราง B และตาราง B 
กับตาราง C เท่านั้น 
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7.7.1 การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยการใช้ช่ือแทน 
 ในการเรียกดูข้อมูลเราอาจท าการใช้ชื่อย่อหรือชื่อแทนตารางข้อมูล ตัวอย่างเช่น การใช้ P แทนตาราง 
PRODUCT และใช้ V แทนตาราง VENDOR ที่ซึ่งจะท าให้เราสามารถท าการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยการใช้ P และ 
V ได้เป็น 

SELECT  P_DESCRIPT, P_PRICE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE 
FROM  PRODUCT P, VENDOR V 
WHERE  P.V_CODE = V.V_CODE 
ORDER BY P_PRICE; 

7.7.2 การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ recursive join 
 การเชื่อมโยงแบบข้อมูลแบบ recursive join จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในตารางข้อมูลเดียวเท่านั้น 
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการที่จะเรียกดูข้อมูลพนักงานที่มีหัวหน้าคนเดียวกัน เราจะสามารถประยุกต์ใช้การ
แทนที่และการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ recursive join ได้เป็น 

SELECT  E.EMP_MGR, M.EMP_LNAME, M.EMP_NUM, E.EMP_LNAME 
FROM  EMPLOYEE E, EMPLOYEE M 
WHERE  E.EMP_MGE =M.EMP_NUM 
ORDER BY E.EMP_MGR; 

7.7.3 การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ outer join 
 จากเนื้อหาในบทที่ 3 เราได้ศึกษาเกี่ยวกับ outer join ที่ซึ่งจะแบ่งออกเป็น left outer join และ 
right outer join ถ้าเราท าการพิจารณาตาราง PRODUCT และตาราง VENDOR เราจะสามารถท าการ
เชื่อมโยงแบบ left outer join ทีจ่ะแสดงข้อมูลในตาราง VENDOR ที่มีข้อมูลตรงกับข้อมูลตาราง PRODUCT 
ได้ดังนี ้

SELECT  P_CODE, VENDOR.V_CODE, V_NAME 
FROM  VENDOR LEFT JOIN PRODUCT ON VENDOR.V_CODE = PRODUCT.V_CODE; 

แต่ถ้าเราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ right outer join ที่จะแสดงข้อมูลในตาราง PRODUCT ที่มีข้อมูลตรง
กับข้อมูลในตาราง VENDOR ได้ดังนี ้

SELECT  PRODUCT.P_CODE, VENDOR.V_CODE, V_NAME 
FROM  VENDOR RIGHTJOIN PRODUCT ON VENDOR.V_CODE = PRODUCT.V_CODE; 
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ค าถามท้ายบท 
1. การประยุกต์ใช้ค าสั่ง WHERE และ HAVING ในการก าหนดเงื่อนไขภายใต้ค าสั่ง SELECT จะมีความ

แตกต่างกันอย่างไร 
2. จงอธิบายว่าเพราะเหตุใดค าสั่ง SELECT V_CODE, SUM(P_QOH) FROM PRODUCT; ถึงมี

ข้อผิดพลาดเกิดข้ึนและจงแก้ไขค าสั่งดังกล่าวให้ถูกต้อง 
3. เมื่อเราท าการก าหนด primary key จะท าให้ตารางข้อมูลมีความสอดคล้องกับกฎความสมบูรณ์

ประเภทใด 
4. เราสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่งใดในการที่จะท าให้ตารางข้อมูลคงไว้ซึ่งกฎ referential integrity 
5. จากการก าหนดเงื่อนไข WHERE V_STATE IN (‘TN’, ‘FL’, ‘GA’) ถ้าเราต้องการก าหนดเงื่อนไขโดย

ไม่ใช้ค าสั่ง IN เราจะสามารถก าหนดเงื่อนไขได้อย่างไร 
6. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างค าสั่ง ORDER BY และ GROUP BY 
7. จงอธิบายว่าเพราะเหตุใดสองค าสั่งคิวรีด้านล่างถึงให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน 

SELECT DISTINCT COUNT (V_CODE) FROM PRODUCT; 
SELECT   COUNT(DISTINCT V_CODE) FROM PRODUCT; 

8. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างฟังก์ชัน COUNT และ SUM 
9. เพราะเหตุใดเราจึงควรที่จะก าหนดประเภทของข้อมูลวันที่ด้วยการใช้ DATE แทนที่การก าหนดข้อมูล

วันที่เป็นตัวอักษร 
10. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง inner join และ outer join 


