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SQL:  DDL, DML, DCL,  



Function – Relational Calculus 

ตวัอยา่ง 

 SUM(spx.qty) 

รูปแบบ 

 
FUNCTION(expression) 



แคลคลูสัเชิงสมัพนัธ์ (Calculus Algebra) 

Target Item 

For All 

Exists 

Function 

 

relation.attribute AS variable 

EXISTS variable(condition) 

FORALL relation(condition) 

FUNCTION(expression) 



ภาษาส าหรับจดัการข้อมลู  
Data Manipulation Language (DML) 

book 
book_id book_name author publisher price 

0001 คู่กรรม ทมยนัตี ดอกหญา้ 250.00 

0002 บา้นทรายทอง สมชาย ดอกหญา้ 250.00 

0003 ดาวพระศุกร์ พลูโต ดอกหญา้ 220.00 

0004 พระเสาร์แทรก สมหญิง ดอกหญา้ 300.00 

0008 เขาวา่ผมฆ่าพ่ีหา้ง นพดล NULL NULL 

SELECT COUNT (price) FROM book 
WHERE price < 300 

(No column 
name) 

0001 



Target Item – Relational Calculus 

ตวัอยา่ง 

  SX.S# AS SNO 

รูปแบบ 

 
Relation.Attribute As Variable 



ภาษาส าหรับจดัการข้อมลู  
Data Manipulation Language (DML) 

condition(Relation) 

book 
book_id book_name author publisher price 

0001 คู่กรรม ทมยนัตี ดอกหญา้ 250.00 

0002 บา้นทรายทอง สมชาย ดอกหญา้ 250.00 

0003 ดาวพระศุกร์ พลูโต ดอกหญา้ 220.00 

0004 พระเสาร์แทรก สมหญิง ดอกหญา้ 300.00 

0008 เขาวา่ผมฆ่าพ่ีหา้ง นพดล NULL NULL 

SELECT COUNT (price) AS bookcount FROM 
book 
WHERE price < 300 

bookcount 
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Relation.Attribute As Variable 



ภาษาส าหรับจดัการข้อมลู  
Data Manipulation Language (DML) 

book 
book_id book_name author publisher price 

0001 คู่กรรม ทมยนัตี ดอกหญา้ 250.00 

0002 บา้นทรายทอง สมชาย ดอกหญา้ 250.00 

0003 ดาวพระศุกร์ พลูโต ดอกหญา้ 220.00 

0004 พระเสาร์แทรก สมหญิง ดอกหญา้ 300.00 

0008 เขาวา่ผมฆ่าพ่ีหา้ง นพดล NULL NULL 

SELECT SUM(price) AS ราคารวม 
FROM book 

ราคารวม 

1,020.00 



ภาษาส าหรับจดัการข้อมลู  
Data Manipulation Language (DML) 

book 
book_id book_name author publisher price 

0001 คู่กรรม ทมยนัตี ดอกหญา้ 250.00 

0002 บา้นทรายทอง สมชาย ดอกหญา้ 250.00 

0003 ดาวพระศุกร์ พลูโต ดอกหญา้ 220.00 

0004 พระเสาร์แทรก สมหญิง ดอกหญา้ 300.00 

0008 เขาวา่ผมฆ่าพ่ีหา้ง นพดล NULL NULL 

SELECT AVG(price) AS myaverage 
FROM book 

myaverage 

255.00 



ภาษาส าหรับจดัการข้อมลู  
Data Manipulation Language (DML) 

book 
book_id book_name author publisher price 

0001 คู่กรรม ทมยนัตี ดอกหญา้ 250.00 

0002 บา้นทรายทอง สมชาย ดอกหญา้ 250.00 

0003 ดาวพระศุกร์ พลูโต ดอกหญา้ 220.00 

0004 พระเสาร์แทรก สมหญิง ดอกหญา้ 300.00 

0008 เขาวา่ผมฆ่าพ่ีหา้ง นพดล NULL NULL 

SELECT MIN(price) 
FROM book 

(No column 
name) 

220.00 



ภาษาส าหรับจดัการข้อมลู  
Data Manipulation Language (DML) 

book 
book_id book_name author publisher price 

0001 คู่กรรม ทมยนัตี ดอกหญา้ 250.00 

0002 บา้นทรายทอง สมชาย ดอกหญา้ 250.00 

0003 ดาวพระศุกร์ พลูโต ดอกหญา้ 220.00 

0004 พระเสาร์แทรก สมหญิง ดอกหญา้ 300.00 

0008 เขาวา่ผมฆ่าพ่ีหา้ง นพดล NULL NULL 

SELECT MAX(price) AS ‘Max Price’ 
FROM book 

Max Price 

300.00 



ภาษาส าหรับจดัการข้อมลู  
Data Manipulation Language (DML) 
 Function 

 COUNT – นบัจ านวน  
 SUM – หาผลรวมของคอลมัน์  
 AVG – หาคา่เฉลีย่ของคอลมัน์  
 MAX – หาคา่มากทีส่ดุของคอลมัน์  
 MIN – หาคา่น้อยทีส่ดุของคอลมัน์  
 DISTINCT – แสดงเฉพาะขอ้มลูทีแ่ตกต่าง หากมขีอ้มลูซ ้ากนั ใหแ้สดงเพยีงเรคคอรด์เดยีว 



ภาษาส าหรับจดัการข้อมลู  
Data Manipulation Language (DML) 

book 
book_id book_name author publisher price 

0001 คู่กรรม ทมยนัตี ดอกหญา้ 250.00 

0002 บา้นทรายทอง สมชาย ดอกหญา้ 250.00 

0003 ดาวพระศุกร์ พลูโต ดอกหญา้ 220.00 

0004 พระเสาร์แทรก สมหญิง ดอกหญา้ 300.00 

0008 เขาวา่ผมฆ่าพ่ีหา้ง นพดล NULL NULL 

SELECT DISTINCT price 
FROM book 

price 

250.00 

220.00 

300.00 



ตวัอยา่ง Aggregation Functions 

 นบัจ านวนพนกังานในบรษิทั 

SELECT COUNT(*)  

FROM   employee 

 

 หาเงนิเดอืนเฉลีย่ของพนกังาน 

SELECT AVG(salary) 

FROM employee 

 

 หาเงนิเดอืนรวม, เงนิเดอืนต ่าสดุ
และสูงสดุของพนกังาน 

SELECT SUM(salary),     
MIN(salary), 
MAX(salary) 

FROM employee 

 นบัจ านวนพนกังานในแตล่ะแผนก 

SELECT dNo, COUNT(*) 

FROM   employee 

GROUP BY dNo; 

 

 หาเงนิเดอืนเฉลีย่ของแผนกทีม่ี
คา่เฉลีย่สงูกวา่ 50000 

SELECT dNo,AVG(salary) 

FROM employee 

GROUP BY dNo 

HAVING AVG(salary)> 
50000 



SQL : String Operations 
 LIKE operator 

 Percent ( % ): ตรงกบัทกุ substring 

 “Bang%” ตรงกบัค าทุกค าทีข่ึน้ตน้ดว้ย Bang (e.g., BangSue, 

Bangkok) 

 %ko%      คอื ค าทีม่ี ko อยูข่า้งใน เชน่ Bangkok, kingkong 

 

 Underscore ( _ ): ตรงกบัทกุอกัขระ 

 “Bang _ _” ตรงกบัค าทุกค าทีข่ึน้ตน้ดว้ย Bang และตามดว้ยอีก 2 

ตวัอกัษร (e.g., Bangna) 

 _ _ _        คอื ค าทีม่ี 3 ตวัอกัษร เชน่ kok, abc, xxx 

 _ _ _ %    คอื ค าทีม่ีอยา่งน้อย 3 ตวัอกัษร เชน่ kok, bangk 
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SQL : String Operations 

 escape (\) ใชใ้นกรณีทีต่อ้งการรวม special character 

(I.e., %, \) ไวใ้น string เอง เชน่ like “ab\%cd%” ตรง

กบัทกุ string ทีข่ึน้ตน้ดว้ย ab%cd 

 || concatenation 

 การตอ่ strings เชน่ “(662)” || “585-8541” == “(662)585-

8541” 

 extract substrings 

 หาความยาวของค า 

 แปลงใหเ้ป็นอกัษรตวัพมิพ์ใหญ,่ เล็ก หรือ Title 

 soundex (การหาค าเสียงคลา้ย) 
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ตวัอยา่ง 
Relational Schema  

 Student ( ID,  Firstname, Lastname) 

 

จงเขยีนค าส ั่ง SQL เพือ่แสดง 

 ชือ่ของนกัเรียนทีข่ึน้ตน้ดว้ย korn 

SELECT   Firstname   FROM   Student  

WHERE   Firstname LIKE “korn%” 

 ชือ่และนามสกลุของนกัเรียนทีม่ีชือ่ยาว 5 ตวัอกัษร 

SELECT   Firstname, Lastname   FROM   Student  

WHERE   Firstname LIKE “_____” AND  

                Lastname LIKE “_____”  

 

 



LIMIT 
 ค าส ั่ง LIMIT ใน mySQL ใชต้อ่ทา้ยค าส ั่ง SELECT เพือ่จ ากดั

ผลลพัธ์ทีแ่สดงออก   

 วธิีใชแ้บบที ่1   LIMIT  <จ านวนแถวทีจ่ะใหแ้สดง> 

  



 วธิีใชแ้บบที ่2    LIMIT <แถวเริม่ตน้> , <จ านวนแถวทีจ่ะแสดง> 

 ระวงั!!  แถวเริม่ตน้จะเริม่นบัทีแ่ถวที ่0 

LIMIT 





แบบฝึกปฏิบัต ิ
   การทดสอบปฏิบติัระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

   ดว้ย MariaDB engine 
  ฐานขอ้มูล dblogs 

  1) โอนขอ้มูล dblogs_practice.sql ลงฐานขอ้มูล dblogs 
  2) ตั้งโจทยแ์ละเขียนค าสัง่ SQL ดึงขอ้มูลจากตารางเพื่อใช ้
      Function ต่อไปนี้ 

 COUNT – นบัจ านวน  
 SUM – หาผลรวมของคอลมัน์  
 AVG – หาคา่เฉลีย่ของคอลมัน์  
 MAX – หาคา่มากทีส่ดุของคอลมัน์  
 MIN – หาคา่น้อยทีส่ดุของคอลมัน์  
 DISTINCT – แสดงเฉพาะขอ้มลูทีแ่ตกต่าง หากมขีอ้มลูซ ้ากนั ใหแ้สดงเพยีงเรคคอรด์เดยีว 

 
 



จบการน าเสนอ 


