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ความรู้เกีย่วกบัเอสควิเอลช้ันสูง  
Introduction to Advanced SQL 



สถาปัตยกรรม MariaDB 

https://books.google.co.th/books?id=806bBAAAQBAJ&pg=PT36&lpg=PT36&dq=mariadb+architecture&source=bl&ots=

3dYr_VJKan&sig=jNecfuA6EjEoajgz9HPxXkBsD7g&hl=th&sa=X&ved=0CBoQ6AEwADgKahUKEwiau_LCsJvJAhUFH44K

HcVjAf8#v=onepage&q=mariadb%20architecture&f=false 



MariaDB Extensible Architecture 



สถาปัตยกรรม 

ระดบัหรอืช ัน้การตดิตอ่ฐานขอ้มูล 
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SQL:  DDL, DML, DCL,  



What: “Search” vs. Query  
 What if you wanted to 

find out which actors 
donated to John Kerry’s 
presidential campaign? 
 

 Try “actors donated to 
john kerry” in your 
favorite search engine. 

 

•   If it isn’t 
“published”,  
    it can’t be 
searched! 

 
 



What: A “Database Query” Approach 



OS Support for Data Management 
 Data can be stored in RAM 

 this is what every programming language offers! 

 RAM is fast, and random access 

 Isn’t this heaven? 

 Every OS includes a File System 
 manages files on a magnetic disk 

 allows open, read, seek, close on a file 

 allows protections to be set on a file 

 drawbacks relative to RAM? 



Database Management Systems 
 What more could we want than a file system? 

 Simple, efficient ad hoc1 queries 

 concurrency control 

 recovery 

 benefits of good data modeling 

1ad hoc: formed or used for specific or immediate problems or needs 
2SMOP: Small Matter Of Programming 
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แผนภูมิล าดบัขององค์ประกอบระบบฐานข้อมูล 

Database (DB) 

Database Management Systems  

(DBMS => MariaDB, MySQL,  Oracle) 

Client Applications (CA)  

(e.g., PHP, Java, Scripts, JSP) 

Information คือสารสนเทศซ่ึงเป็นข้อมูล
ที่ผ่านการประมวลผลและน าไปใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจ 
CA คือโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการปฏิบัตงิาน
ประจ าของผู้ปฏิบัตงิาน (Operator) และ
เพ่ือสร้างสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร  

DBMS คือ Data-based S/W ท า
หน้าที่จัดการฐานข้อมูล  

DB คือ ข้อมูล (Data) ที่ถูกจัดเกบ็และ
รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ  

Metadata คือ ข้อมูลส าหรับอธิบายข้อมูล 

Data คือ text, graphics, images, 

sound, video segments 
Metadata 



ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
(Database Management System : DBMS) 

หมายถึง ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูล  
*DBMS จะท าหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างฐานข้อมูลกับ
โปรแกรมท่ีมาใชง้านฐานขอ้มูลและผูใ้ชง้านฐานขอ้มูล  ท่ี
ติดต่อไปยงัฐานขอ้มูลเพื่อท างานท่ีผูใ้ชต้อ้งการใหส้ าเร็จ 

เช่น การจดัเกบ็ขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล  , การคน้หาขอ้มูลท่ี
ตอ้งการออกมาแสดง  หรือ การลบขอ้มูล  เป็นตน้  



หนา้ท่ีของ DBMS 
จดัการพจนานุกรมของขอ้มูล(Data dictionary 

management)  
จดัการการจดัเกบ็ขอ้มูล(Data storage management)  
การแปลงขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล(Data 

transformation and presentation)  
การจดัการดา้นความปลอดภยั(Security management) 
ควบคุมการเขา้ใชง้านของผูใ้ชพ้ร้อมกนั(Multiuser accesss 

control)   



การจดัการเร่ืองการส ารองและกู้คืนขอ้มูล(Backup 
and recovery management)  
การจดัการความคงสภาพของขอ้มูล(Data integrity 

management)  
ภาษาในการเขา้ถึงขอ้มูลและส่วนประสานผูใ้ช้ใน
โปรแกรมประยกุต(์Database access languages and 
application programming interfaces)  

หนา้ท่ีของ DBMS 



*การประยกุตใ์ชร้ะบบงานฐานขอ้มูล 
 การซ้ือของจากซูเปอร์มาเกต็ 
 การซ้ือของโดยใชบ้ตัรเครดิต 
 การจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นตวัแทนจ าหน่าย 
 การใชบ้ริการหอ้งสมุด 
 การใชง้านอินเทอร์เน็ต 
 การเรียนในมหาวิทยาลยั 
 การบริหารในองคก์ร 
 ฯลฯ อีกมากมาย 



องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มลู 

ฮารด์แวร ์
Hardware 

ซอฟตแ์วร ์
Software 

ขอ้มลู 
Data กระบวนการ 

Procedure 
บคุลากร 

People 

เครือ่ง มนษุย ์

สะพาน 



ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการใชง้านฐานขอ้มลู 
ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล(Database Administrator :DBA) 

นกัออกแบบฐานขอ้มูล(Database Designer) 
นกัพฒันาโปรแกรม(Application Developers) 
ผูใ้ช(้End User) 



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 

VIEW 
 ววิ (View) เปรยีบเสมอืนหน้าต่างของขอ้มลูจากตารางหน่ึง ๆ 
ทีถู่กเรยีกเพือ่ท าการเปลีย่นแปลงขอ้มลู ววิเป็นตารางเสมอืนจรงิ 
(Virtual Table) ทีม่ขีอ้มลูมาจากตารางหลกั (Base 
Table) โดยไมม่ขีอ้มลูเกบ็อยูจ่รงิ  



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 

VIEW 

ประโยชน์ของววิ คอื ผูใ้ชใ้นระบบสามารถเรยีกดขูอ้มลูจาก
ฐานขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ใ้ชน้ัน้ๆ ตอ้งการ โดยใชค้ าสัง่งา่ย ๆ 

 เพือ่ก าหนดระดบัการมองเหน็ขอ้มลู 



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 

 VIEW 

member
_id 

name address login_na
me 

password 

0001 Neo Zion neo ***** 

0002 Trinity Zion trin ***** 

0003 Morpheus Zion mp ***** 

0004 Smith Matrix smith ***** 

member 



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 

 VIEW 

member_id name address login password 

0001 Neo Zion neo ***** 

0002 Trinity Zion trin ***** 

0003 Morpheus Zion mp ***** 

0004 Smith Matrix smith ***** 

member 

Database Administrator – DBA  

login password 

neo ***** 

trin ***** 

mp ***** 

smith ***** 

member_programmer 
Programmer  

name address 

Neo Zion 

Trinity Zion 

Morpheus Zion 

Smith Matrix 

member_library 

บรรณารกัษ ์



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 
 CREATE VIEW  

 

 CREATE VIEW <ชือ่ววิ> AS <SELECT Statement> 

CREATE VIEW member_library AS 
SELECT name, address 
FROM member 



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 

CREATE VIEW member_library AS 
SELECT name, address 
FROM member 

member_id name address login password 

0001 Neo Zion neo ***** 

0002 Trinity Zion trin ***** 

0003 Morpheus Zion mp ***** 

0004 Smith Matrix smith ***** 

name address 

Neo Zion 

Trinity Zion 

Morpheus Zion 

Smith Matrix 

member_library member 



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 

SELECT * FROM member_library 

member_id name address login password 

0001 Neo Zion neo ***** 

0002 Trinity Zion trin ***** 

0003 Morpheus Zion mp ***** 

0004 Smith Matrix smith ***** 

name address 

Neo Zion 

Trinity Zion 

Morpheus Zion 

Smith Matrix 

member_library member 



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 

CREATE VIEW member_programmer 
AS 
SELECT login, programmer 
FROM member 

member_id name address login password 

0001 Neo Zion neo ***** 

0002 Trinity Zion trin ***** 

0003 Morpheus Zion mp ***** 

0004 Smith Matrix smith ***** 

member 
login password 

neo ***** 

trin ***** 

mp ***** 

smith ***** 

member_programme
r 

CREATE VIEW <ชือ่ววิ> AS <SELECT STATEMENT> 



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 

DROP VIEW  

 

 DROP VIEW <ชือ่ววิ> 



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 

member_id name address login password 

0001 Neo Zion neo ***** 

0002 Trinity Zion trin ***** 

0003 Morpheus Zion mp ***** 

0004 Smith Matrix smith ***** 

member 

Database Administrator – 

DBA  

login password 

neo ***** 

trin ***** 

mp ***** 

smith ***** 

member_programmer 
Programmer  

name address 

Neo Zion 

Trinity Zion 

Morpheus Zion 

Smith Matrix 

member_library 

บรรณารกัษ ์

DROP VIEW 
member_programmer 



ภาษาท่ีใช้ส าหรับนิยามข้อมลู 
Data Definition Language (DDL) 

member_id name address login password 

0001 Neo Zion neo ***** 

0002 Trinity Zion trin ***** 

0003 Morpheus Zion mp ***** 

0004 Smith Matrix smith ***** 

member 

Database Administrator – 

DBA  

name address 

Neo Zion 

Trinity Zion 

Morpheus Zion 

Smith Matrix 

member_library 

บรรณาร ั

กษณ ์

DROP VIEW 
member_library 



การท างานแบบ sub query 

Sub query คอื การดงึขอ้มลูออกเป็นตารางเสมอืน 
ตามเงือ่นไขทีต่อ้งการตรงตามจดุประสงค ์
เงือ่นไขของการใช ้sub query ดงันี ้ 
 
1. ใชร้ว่มกบัค าสัง่ WHERE หรอื HAVING  
2. ใชร้ว่มกบัค าสัง่ SELECT หรอื FROM  
3. จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ครือ่งหมาย ( )  
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รูปแบบค าสั่ง  : 

select  <column1 , column2 , … , columnN  /  *  >  

from  <Table_name>   

where column_i  =   ( select column  from table1) ;  

 

select  <column1 , column2 , … , columnN  /  *  >  

from  <Table_name>   

where column_i  in  ( select  column  from  table1) ;  

 



35 

35 

รูปแบบค าสั่ง  : การท างานแบบ sub query 

select  <column1 , ( select column  from table1)  , … , columnN  /  *  >  

from  <Table_name>  

Where …;  

 

select  <column1 , column2 , … , columnN  /  *  >  

from  <Table_name> ( select column  from table1)  

where …;  

 



การใช้ค าส่ัง SELECT ร่วมกบั Sub Query 
ตัวอย่าง:  SELECT id, name, ( SELECT max( price )  
FROM product as product_in  
WHERE product_in.id = product_out.id ) FROM product as 
product_out; 
ตัวอย่าง: SELECT id, name 
FROM product 
WHERE price >= ( SELECT avg(price) FROM product ); 

ตัวอย่าง  : การท างานแบบ sub query SELECT 



การใช้ค าส่ัง INSERT ร่วมกบั Sub Query 
ตัวอย่าง:  INSERT INTO customer ( customer_id, 
customer_name ) 
SELECT person_id, person_name 
FROM person 
WHERE person_type IN ( "MANAGER", 
"ASSISTANT_MANAGER" ); 

ตัวอย่าง  : การท างานแบบ sub query INSERT 



การใช้ค าส่ัง UPDATE ร่วมกบั Sub Query 
ตัวอย่าง: UPDATE product SET price = ( SELECT max( price ) 
FROM product ) WHERE type IN ( 'food', 'fruit' ); 

ตัวอย่าง  : การท างานแบบ sub query UPDATE 



การใช้ค าส่ัง DELETE ร่วมกบั Sub Query 
ตัวอย่าง :  DELETE product 
WHERE EXISTS ( SELECT * FROM product WHERE amount 
< 0 ); 

ตัวอย่าง  : การท างานแบบ sub query DELETE 





แบบฝึกปฏบิัต ิ
   การทดสอบปฏิบติัระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

   ดว้ย MariaDB engine 
  ฐานขอ้มูล dblogs 

  1) โอนขอ้มูล dblogs_practice.sql ลงฐานขอ้มูล dblogs 
  2) เขียนค าสั่ง SQL ดึงขอ้มูลจากตาราง 20110106_logs กบั members 
      - แสดงผล ช่ือผูใ้ชง้าน                 รหสั IP ท่ีใชง้าน 
          นายกฤษณะ ตูน้อก      172.16.44.201 
          นายกฤษณะ ตูน้อก      172.16.5.5         ………   
      - แสดงผล ช่ือผูใ้ชง้าน                 จ านวนขนาด(Bytes) 
                       นายกฤษณะ ตูน้อก    11672934 
3) การใชค้  าสั่ง sub query 
 
 



จบการน าเสนอ 


