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การเขียน Stored Procedure จะจ าเป็นมากในการพัฒนาระบบขนาด
ใหญ่ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลจ านวนมาก ๆ การเขียน Query ใน
ปกติ ที่มีการติดต่อกับข้อมูลหลาย ๆ คร้ัง เราจะต้อง Select แล้วใช้โปรแกรมอ่าน
ค่า เม่ืออ่านได้ค่าแล้วค่อยส่งไปประมวลผลที่ Database ซ ้า ๆ ซ่ึงจะเป็นการ
ท างานซ ้าซ้อน มีการรับส่งระหว่าง Application กับ Database หลายร้อยคร้ัง 
ซ่ึงผลที่ตามมาคือประสิทธิภาพของโปรแกรมจะท างานช้ามาก ทางเลือกในการ
แก้ป ญหานี้ก็คือ การท างานซ ้าซ้อนทั้งหมดนี้ให้ท าที่ Database แทน โดยเรา
เพียงส่งค่า Parameters ที่จ า เ ป็นต้องใช้ จากน้ันบน Database ก็จะน า ค่า 
Parameters ที่ส่งไปน้ัน ท างานตามค าส่ังต่าง ๆ บน Stored Procedure ที่เรา
เขียนขึน้ เม่ือได้ค่าที่ต้องการค่อยส่งค่าผลลัพธ์กลับมายังโปรแกรม วิธีนี้จะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมให้ท างานเร็วขึน้ และลด Traffic
ระหว่าง Database กบั Application ได้สูงมาก



ข้อดีการใช้ Stored Procedure

 Syntax เขียนงา่ย เข้าใจงา่ย และในปัจจบุนัมี Tools ท่ีช่วยให้การ 
Debug งา่ยมาก

 เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานการ Query Database ได้อย่างดีเย่ียม ลด
ภาระการท างานของ Application

 ลด Traffic ของ Network หรือระหว่าง Database กบั 
Application

 การพฒันาค่อนข้างจะเป็นระบบ แยกระหว่าง Application Logic กบั 
Database Logic ได้ชดัเจน เช่น ถ้าต้องการแก้ไข Logic ของ 
Database อาจจะเพียงแก้ไขท่ี Stored Procedure เท่านัน้



ข้อเสียการใช้ Stored Procedure
การเขยีน Stored จะสัมพนัธ์กบั Database น้ัน ๆ เม่ือเปลีย่น 

Database ไปใช้ตัวอ่ืน จะต้องเขยีน Stored ใหม่ทั้งหมด

Syntax ของการเขยีน Stored Procedure จะไม่เหมือนกนั

 เม่ือน าไปใช้บน Production Server การ Debug ตรวจสอบหา
ข้อผดิพลาดท าได้ยากพอสมควร



รูปแบบ การเขยีน store procedure
DROP PROCEDURE IF EXISTS <proc-name> ;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE <proc-name> ()
BEGIN

SELECT * FROM table;
END //
DELIMITER ;



DELIMITER //

DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_getperson//

CREATE PROCEDURE sp_getperson()

BEGIN

SELECT *

FROM person;

END //

DELIMITER ;

เรียกใช้  store procedure

Call sp_getperson();

ตัวอย่างการเขียน Store procedure ไม่ส่งค่า parameter



รูปแบบ การเขียน store procedure แบบส่งค่า parameter
DROP PROCEDURE IF EXISTS Procedure_Name;

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE Procedure_Name(IN Param1 
DataType(size),IN Param2 DataType(size),)

BEGIN

Statement command

END //

DELIMITER ;



ตัวอย่างการเขียน Store procedure ส่งค่า parameter

DELIMITER //

DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_find//

CREATE PROCEDURE `sp_find` (IN `keyid` char(5))

BEGIN

select * from person where psid=keyid;

END//

เรียกใช้  store procedure

CALL `sp_find`('59201');



Functions
 Functions are declared using the following syntax:

function <function-name> (param_spec1, …, param_speck) 
returns <return_type>  
[not] deterministic             allow optimization if same output 

for the same input (use RAND not deterministic )
Begin                                  

-- execution code
end;

where param_spec is:
[in | out | in out] <param_name> <param_type>

 You need ADMIN privilege to create functions on mysql-user server



Example of Functions



Example of Functions



SQL Triggers
 To monitor a database and take a corrective action when a condition 

occurs
 Examples: 

 Charge $10 overdraft fee if the balance of an account after a withdrawal 
transaction is less than $500

 Limit the salary increase of an employee to no more than 5% raise

CREATE TRIGGER trigger-name

trigger-time trigger-event

ON table-name

FOR EACH ROW

trigger-action; 

 trigger-time  {BEFORE, AFTER}

 trigger-event  {INSERT,DELETE,UPDATE}



SQL Triggers: An Example

 We want to create a trigger to update the total salary of 
a department when a new employee is hired



SQL Triggers: An Example
 Create a trigger to update the total salary of a 

department when a new employee is hired:

 The keyword “new” refers to the new row inserted



SQL Triggers: An Example

totalsalary increases by 90K

totalsalary did not change



SQL Triggers: An Example
 A trigger to update the total salary of a department when an employee 

tuple is modified:



SQL Triggers: An Example



SQL Triggers: An Example
 A trigger to update the total salary of a department when an employee 

tuple is deleted:



SQL Triggers: An Example



SQL Triggers
 To list all the triggers you have created:

mysql> show triggers;





แบบฝึกปฏบิัติ
การทดสอบปฏิบติัระบบการจดัการฐานขอ้มูล

ดว้ย MariaDB engine
ฐานขอ้มูล persondb3

1) โอนขอ้มูล persondb3.sql ลงฐานขอ้มูล persondb3
2) ตั้งโจทยแ์ละเขียนค าสัง่ SQL DML Stored Procedures/Function/ 
Triggers

3) น างานท่ีส่งตั้งแต่ 1-4 แปลงเป็น Store procedure
4) เพ่ิมการคน้หาขอ้มูล ดว้ย รหสั และช่ือ ท าโดยใช ้Store procedure 
5) คน้ควา้เพ่ิมเติม Store procedure เร่ือง if , while loop, case



จบการน าเสนอ


