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กิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะด้วยตนเอง   ชุดวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู 
ใหน้กัศกึษาอ่านกรณศีกึษาต่อไปนี้ แลว้ท ากจิกรรมที ่1-4 

 
กรณีศึกษา:  ฐานข้อมลูคลงัสินค้าธรุกิจจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์

 
 กรณีศึกษาการจดัท าฐานข้อมูลคลงัสินค้าของบรษิัท ABC จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทที่ท าธุรกิจ
จ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์โดยเฟอรน์ิเจอรท์ีบ่รษิทัจดัจ าหน่ายจะเป็นเฟอรน์ิเจอรแ์บบประกอบชิน้ส่วน บรษิทั
จะด าเนินการจดัซื้อชิ้นส่วนต่าง ๆ จากโรงงานผลติชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วน าชิ้นส่วนเหล่านัน้มาประกอบ
เป็นผลติภณัฑต์ามทีล่กูคา้สัง่ซือ้ 
 ในการจัดท าข้อมูลคลังสินค้าของบริษัทจะเก็บข้อมูลชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่น ามาประกอบเป็น
ผลติภณัฑ์ ไว้ในคลงัสนิค้า โดยมขี้อก าหนด (business rules) เพื่อประกอบการจดัท าฐานข้อมูล
คลงัสนิคา้ดงันี้ 
 
 1. ข้อมลูใบก ากบัสินค้า (INVOICE)  เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีดของชิน้ส่วนต่างๆ ทีส่่งมา
จากโรงงานผลติชิน้ส่วนทีบ่รษิทั ABC สัง่ซือ้ ขอ้มลูใบก ากบัสนิคา้จะประกอบดว้ย เลขที่โรงงานทีผ่ลติ
ชิ้นส่วน (VENDOR_NO) เลขที่ใบก ากับสินค้า (INVOICE_NO) และวนัที่ออกใบก ากับสินค้า 
(INVOICE_DATE) ซึ่งในการส่งของจากโรงงานผลติชิ้นส่วนมายงับรษิทั ABC แต่ละครัง้จะต้องระบุ 
ปริมาณสินค้าแต่ละชิ้นส่วนว่ามีปริมาณจ านวนชิ้นส่วน (QUANTITY_ADDED) และจ านวนเงิน 
(ITEM_PAID) โดยใบก ากบัสนิคา้จากโรงงานผลติชิน้ส่วนแต่ละใบจะประกอบดว้ยขอ้มลูชิน้ส่วนต่าง ๆ 
หลายชิน้ส่วนตามที่บรษิทั ABC ต้องการ และบรษิทั ABC รบัใบก ากบัสนิคา้จากหลายโรงงาน และ
ใบก ากบัสนิคา้แต่ละใบทีไ่ดร้บัจากโรงงานอาจมเีลขทีใ่บก ากบัสนิคา้ซ ้ากนัได้ แต่บรษิทั ABC จะเป็นผู้
ก าหนดเลขทีโ่รงงานผลติชิน้ส่วนขึน้เอง 
 2. ข้อมลูช้ินส่วน (INVENTORY_ITEM) เป็นขอ้มลูรายละเอยีดชิน้ส่วนต่างๆ ทีอ่ยูใ่นคลงัสนิคา้ 
ซึง่ประกอบดว้ย เลขทีช่ิน้ส่วน ITEM_NO) ค าอธบิายชิน้ส่วน (ITEM_DES) จ านวนชิน้ส่วนทีม่อียูใ่น
คลงัสนิคา้ (QUANTITY_IN_STOCK) และปรมิาณต ่าสุดทีจ่ะตอ้งสัง่ซือ้เพิม่ 
(MIN_ORDER_QUANTITY) 
 3. ข้อมูลผลิตภณัฑ์ (PRODUCT)  เป็นข้อมูลรายละเอียดของผลติภณัฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 
เลขทีผ่ลติภณัฑ ์(PRODUCT_NO) ค าอธบิายผลติภณัฑ ์(PRODUCT_DES) ประเภทของผลติภณัฑ ์
(PRODUCT_TYPE) และสขีองผลติภณัฑ ์(PRODUCT_COLOR) ในการประกอบชิน้ส่วน เพื่อผลติเป็น
ผลติภณัฑใ์ดๆ จะต้องระบุปรมิาณชิน้ส่วน (QUANTITY_USED) ทีใ่ชป้ระกอบเป็นผลติภณัฑน์ัน้ๆ โดย
แต่ละผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยชิน้ส่วนหลายชิน้ และชิน้ส่วนแต่ละชิน้ส่วนสามารถน าไปเป็นส่วนประกอบ
ของผลติภณัฑไ์ด้หลายประเภท เช่น ชิ้นส่วนฝาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโต๊ะท างานและอาจเป็นส่วน
หนึ่งทีป่ระกอบเป็นตูโ้ชวไ์ดด้ว้ย  
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 ทัง้นี้ ถ้าทราบประเภทของผลติภณัฑ์จะท าให้ทราบสขีองผลติภณัฑ์ด้วย โดยมกีารขึ้นต่อกนั
แบบฟงักช์ัน่ดงัน้ี 
  FD:  PRODUCT_TYPE     PRODUCT_COLOR 
 
 4. ข้อมูลสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ์ (ORDERED)  เป็นขอ้มูลที่ลูกค้าสัง่ซื้อผลติภณัฑ ์ประกอบด้วย 
เลขทีใ่บสัง่ซือ้ (ORDER_NO)  วนัทีส่ ัง่ซือ้ (ORDER_DATE) ชื่อลูกคา้ (CUSTOMER_NAME) วนัทีส่่ง
ของ (SHIP_DATE) และสถานที่ส่งของ ประกอบด้วย ที่อยู่ (SHIP_ADDRESS) อ าเภอ 
(SHIP_DISTRICT) จังหวัด (SHIP_PROVINCE) และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า 
(CUSTOMER_PHONE) ในการสัง่ซื้อผลติภณัฑแ์ต่ละครัง้จะต้องระบุปรมิาณผลติภณัฑท์ี่ลูกคา้สัง่ซื้อ 
(QUANTITY_ORDERED) และบรษิทัจะผลติผลติภณัฑต์ามทีลู่กคา้สัง่ซือ้ ในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ลูกคา้
สามารถสัง่ซือ้ผลติภณัฑไ์ดห้ลาย ๆ ผลติภณัฑ ์และแต่ละผลติภณัฑส์ามารถปรากฏในใบสัง่ซือ้ไดห้ลาย
ใบ 
 
 สมมตวิ่านกัศกึษาไดร้บัมอบหมายใหอ้อกแบบฐานขอ้มลูคลงัสนิคา้ของบรษิทัดงักล่าวตาม
รายละเอยีดขา้งตน้ โดยใหน้ักศกึษาท ากจิกรรมดงัต่อไปนี้เรยีงล าดบัจากกิจกรรมที ่1-5 
 
หมายเหตุ:   

ขอ้ก าหนดในการจดัท าฐานขอ้มลูขา้งต้นน้ี เป็นรายละเอยีดทีก่ าหนดขึน้เพื่อใชเ้ฉพาะใน
กรณศีกึษานี้เท่านัน้ ซึง่อาจจะไมค่รอบคลุมรายละเอยีดทุกดา้นในระบบคลงัสนิคา้ อยา่งไรกต็ามให้
นกัศกึษาใชข้อ้ก าหนดขา้งต้นในการจดัท าฐานขอ้มลูตามสถานการณ์ทีก่ าหนดไวใ้นกรณศีกึษานี้ 
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กิจกรรมท่ี 1 
การออกแบบฐานข้อมลูเชิงแนวคิดโดยใช้ อี-อาร ์โมเดล 

 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ฝึกกจิกรรมที ่1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. วเิคราะหเ์อนทติไีด ้
2. วเิคราะหแ์อตทรบิวิตไ์ด ้
3. สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติไีด ้
4. เขยีนอ-ีอารไ์ดอะแกรมได ้

 
กิจกรรม 
 ใหน้กัศกึษาวเิคราะหแ์ละออกแบบ อ-ีอาร ์โมเดลจากกรณศีกึษาขา้งตน้ โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1. วเิคราะหเ์อนทติแีละเขยีนเอนทติ ี(โดยเขยีนเป็นสญัลกัษณ์ของเอนทติ)ี 
 2. วเิคราะห์แอตทรบิวิต์และเขยีนแอตทรบิวิต์ (โดยเขยีนเป็นสญัลกัษณ์ของแอตทรบิวิต์) ของ
แต่ละเอนทติ ีรวมทัง้ระบุแอตทรบิวิตท์ี่เป็นคยีห์ลกัของเอนทตินีัน้ ๆ (โดยใชส้ญัลกัษณ์ของแอตทรบิวิต์ที่
เป็นคยีห์ลกั) 
 3. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติ ีและเขยีนความสมัพนัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหด์งักล่าว 
(โดยเขยีนเป็นสญัลกัษณ์ของความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติ)ี ซึง่ความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติอีาจเป็นได ้3 
ลกัษณะ คอื 1:1, 1:N และ M:N 
 4. เขยีนอ-ีอารไ์ดอะแกรมของระบบฐานขอ้มลูสนิคา้คงคลงั 
 
ข้อก าหนด 
 ใหน้กัศกึษาท ากจิกรรม และพมิพง์านดว้ยคอมพวิเตอร ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากขอ้มลูทีก่ าหนดเบือ้งตน้ นกัศกึษาควรไดเ้อนทติ ี4 เอนทติี 
 2. แอตทรบิวิตข์องแต่ละเอนทติหีาไดจ้ากรายละเอยีดทีร่ะบไุว้ในกรณีศึกษาเท่านัน้ 
 3. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติ ีใหใ้ช้ข้อก าหนด (business rules) ท่ีก าหนดไว้
ในกรณีศึกษาเท่านัน้ 
 4. น าผลจากการวเิคราะหเ์อนทติ ีแอตทรบิวิต์ และความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติ ีมาเขยีนอี-อาร์
ไดอะแกรม 
 ทัง้นี้ให้ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 15 เรื่องที่ 15.1.1 และเรื่องที่ 15.2.1 (และอาจศึกษา
เพิม่เตมิจากหน่วยที ่6) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท ากจิกรรมที ่1 
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เฉลยกิจกรรมท่ี 1 
การออกแบบฐานข้อมลูเชิงแนวคิดโดยใช้ อี-อาร ์โมเดล 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 
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เฉลยกิจกรรมท่ี 1 
การออกแบบฐานข้อมลูเชิงแนวคิดโดยใช้ อี-อาร ์โมเดล 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 
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เฉลย กิจกรรมท่ี 1 
การออกแบบฐานข้อมลูเชิงแนวคิดโดยใช้ อี-อาร ์โมเดล 

 
ขัน้ตอนท่ี 3  อี-อารไ์ดอะแกรมของคลงัสินค้าธรุกิจจ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์
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กิจกรรมท่ี 2 
แปลงอี-อาร ์ไดอะแกรมให้เป็นโครงสร้างตารางฐานข้อมูลแบบสมัพนัธ์ 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ฝึกกจิกรรมที ่2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 1. แปลงอ-ีอารไ์ดอะแกรมใหเ้ป็นโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูได้ 

 2. ระบุคยีห์ลกัและคยีน์อกในแต่ละโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูได้ 

กิจกรรม 

 ใหน้กัศกึษาแปลงอ-ีอารไ์ดอะแกรมทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่1 ใหเ้ป็นโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลู  

(สคมีา) และระบคุยีห์ลกัและคยีน์อกบนโครงสรา้งตารางแต่ละตารางดว้ย โดยใชส้ญัลกัษณ์ของคยีห์ลกั
และคยีน์อก 

ข้อเสนอแนะ 

1. ใหแ้ปลงเอนทติแีต่ละเอนทติทีีไ่ดจ้ากอ-ีอารไ์ดอะแกรมในกจิกรรมที ่1 (ขอ้ 4) เป็นโครงสรา้ง
ตารางแต่ละตาราง ซึง่แอตทรบิวิตข์องแต่ละโครงสรา้งตารางประกอบดว้ยแอตทรบิวิตต่์าง ๆ ของแต่ละ
เอนทตินีัน้ๆ  ซึง่ชื่อของเอนทติกีค็อืชื่อของโครงสรา้งตาราง 

  ในกรณีทีอ่-ีอารไ์ดอะแกรมทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่1 (ขอ้ 4) มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างเอนทิ
ตเีป็นแบบ 1:N นกัศกึษาไมต่อ้งสรา้งตารางใหม่ โดยศกึษาหลกัการของคยีน์อกเพื่อแนวทางการ
เชื่อมโยงเอนทติ ี ทัง้นี้นกัศกึษาสามารถศกึษาแนวทางการแปลงความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติแีบบ 1:N 
ไดใ้นหน่วยที ่15 เรือ่งที ่15.2.1 และเรือ่งที ่15.2.1 

   ในกรณีทีอ่-ีอารไ์ดอะแกรมทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่1 (ขอ้ 4) มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างเอนทิ
ตเีป็นแบบ M:N ใหน้กัศกึษาสรา้งตารางใหม ่ ทัง้นี้นกัศกึษาสามารถศกึษาแนวทางการแปลงอี-อาร์
ไดอะแกรมเพื่อสรา้งตารางใหมใ่นหน่วยที ่15 เรือ่งที ่15.2.1 

 2. จากโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูทีไ่ด ้ใหน้กัศกึษาระบุคยีห์ลกัและคยีน์อกบนโครงสรา้งตาราง
นัน้ ๆ ดว้ย โดยใชส้ญัลกัษณ์ของคยีห์ลกัและคยีน์อกบนโครงสรา้งตารางดงักล่าว ทัง้นี้ นกัศกึษา
สามารถศกึษาการใชส้ญัลกัษณ์ของคยีห์ลกัและคยีน์อกบนโครงสรา้งตารางไดใ้นหน่วยที ่15 เรือ่งที ่
15.2.1 และเรือ่งที ่15.2.2 

3.  เมือ่สิน้สุดกจิกรรมน้ีแลว้ นกัศกึษาควรไดโ้ครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูทัง้หมด 7 ตาราง  
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เฉลยกิจกรรมท่ี 2 
แปลงอี-อาร ์ไดอะแกรมให้เป็นโครงสร้างตารางฐานข้อมูลแบบสมัพนัธ์ 
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กิจกรรมท่ี 3 

การออกแบบโดยวิธีนอรม์ลัไลเซชนั 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ฝึกกจิกรรมที ่3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 1. ตรวจสอบและปรบัโครงสรา้งตารางใหม้คีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลัฟอรม์ที ่1 ได ้

 2. ตรวจสอบและปรบัโครงสรา้งตารางใหม้คีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลัฟอรม์ที ่2 ได ้

 3. ตรวจสอบและปรบัโครงสรา้งตารางใหม้คีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลัฟอรม์ที ่3 ได ้

 4. ตรวจสอบและปรบัโครงสรา้งตารางใหม้คีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลัฟอรม์บอยซค์อดด ์ได ้

 5. ตรวจสอบและปรบัโครงสรา้งตารางใหม้คีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลัฟอรม์ที ่4 ได ้

 6. ตรวจสอบและปรบัโครงสรา้งตารางใหม้คีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลัฟอรม์ที ่5 ได ้

กิจกรรม 

 จงนอรม์ลัไลซโ์ครงสรา้งตารางทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่ 2 ใหม้คีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลัฟอรม์ที ่ 5 
(5NF) ทุกโครงสรา้งตาราง โดยแสดงขัน้ตอนการนอรม์ลัไลซใ์นแต่ละระดบัของนอรม์ลัฟอรม์นัน้ดว้ย 

ข้อก าหนด 

ในการตรวจสอบและปรบัโครงสรา้งตารางใชข้อ้ก าหนด ของการขึน้ต่อกนัแบบฟงัก์ชนั นัน่คอื 

FD: PRODUCT_TYPE        PRODUCT_COLOR  

ข้อเสนอแนะ 

1. ใหน้ าโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่ 2 มาตรวจสอบว่าโครงสรา้งตารางแต่
ละตารางมคีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลัฟอรม์ที ่ 1 หรอืไม ่ เช่น การแตกแอตทรบิวิตท์ีก่ าหนดให้
เป็นแอตทรบิวิตย์อ่ยมากขึน้  ในท านองเดยีวกนั ใหต้รวจสอบโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูที่
ไดว้่ามคีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลัฟอรม์ที ่ 2 (2NF)  นอรม์ลัฟอรม์ที ่ 3 (3NF)  นอรม์ลัฟอรม์
บอยซค์อดด ์(BCNF) นอรม์ลัฟอรม์ที ่4 (4NF) และนอรม์ลัฟอรม์ที ่5 (5NF) หรอืไม ่ ทัง้นี้
ใหศ้กึษาแนวทางการท ากจิกรรมจากหน่วยที ่ 15 เรือ่งที ่ 15.1.2 และ เรือ่งที ่ 15.2.2 และ
จากหน่วยที ่7 

2. เมือ่สิน้สุดกจิกรรมน้ีแลว้ นักศกึษาควรไดโ้ครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูทัง้หมด 8 ตาราง 
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เฉลยกิจกรรมท่ี 3 

การออกแบบโดยวิธีนอรม์ลัไลเซชนั 

 

 

  
 ORDER_NO

SHIP_ADDRESS

 ORDER_DATE

SHIP_DISTRICT

ORDERED

 CUSTOMER_NAME

SHIP_PROVINCE

 SHIP_DATE

CUSTOMER_PHONE

 PRODUCT_NO PRODUCT_DES

PRODUCT

PRODUCT_TYPE

f.k.

 PRODUCT_TYPE PRODUCT_COLOR

TYPE_COLOR

ITEM_NO  ITEM_DES

INVENTORY_ITEM

QUANTITY_IN_STOCK MIN_ORDER_QUANTITY

 VENDOR_NO INVOICE_NO

INVOICE

INVOICE_DATE

 ORDER_NO PRODUCT_NO

ORDER_PRODUCT

QUANTITY_ORDERED

f.k. f.k.

 PRODUCT_NO ITEM_NO

PRODUCT_INVENTORY

QUANTITY_USED

f.k. f.k.

VENDOR_NO  INVOICE_NO

INVOICE_INVENTORY

ITEM_NO QUANTITY_ADDED ITEM_PAID

f.k. f.k. f.k.

หมายเหต ุ รเีลชนั TYPE_COLOR เป็นรเีลชนัใหม่  ทีเ่กดิจากเงือ่นไขในการตรวจสอบ 3NF ทีม่ี
การขึน้ต่อกนัแบบทรานซทิฟี (transitive dependency)  ตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุใน
กจิกรรมที ่3 ดงันี้ 

    PRODUCT_TYPE  PRODUCT_COLOR  
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กิจกรรมท่ี 4 

การใช้ภาษาเอสคิวแอลในการสร้างตาราง  ปรบัปรงุโครงสร้างตาราง  เพ่ิมข้อมลู  และลบตาราง 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่กจิกรรมที ่4 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถใชค้ าสัง่ภาษาเอสควิแอล (SQL) ในการสรา้งตาราง 
ปรบัปรงุโครงสรา้งตาราง เพิม่ขอ้มลู และลบตารางได้ 

กิจกรรม 
 ส าหรบักจิกรรมนี้ สิง่ทีน่กัศกึษาตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 

1. ใชค้ าสัง่ภาษา SQL เพื่อสรา้งตาราง ทุกตารางทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่3 โดยให้ 

นกัศกึษาก าหนดชนิดขอ้มลูและขนาดของขอ้มลูในแต่ละตารางตามความเหมาะสม 
2. ใชค้ าสัง่ภาษา SQL ปรบัปรุงโครงสรา้งตาราง ดงันี้ 

2.1 เพิม่คอลมัน์ COMP_PHONE  ประเภท character มคีวามยาว 10 ตวัอกัษรลงใน

ตาราง COMPANY 

2.2 เปลีย่นประเภทขอ้มลูในคอลมัน์ COMP_PHONE เป็นประเภท numeric 

2.3 ลบคอลมัน์ COMP_PHONE ออกจากตาราง COMPANY 

2.4 เปลีย่นขนาดขอ้มลูของคอลมัน์ COMP_NAME จากความยาว 15 ตวัอกัษร เป็นความ

ยาว 20 ตวัอกัษร 

3. ใชค้ าสัง่ภาษา SOL เพื่อเพิม่ขอ้มลูในแต่ละตารางอยา่งน้อยตารางละ 3 แถว โดยนกัศกึษา
สามารถก าหนดขอ้มลูไดต้ามความเหมาะสม 

4. ใชค้ าสัง่ภาษา SQL ลบตาราง ‘company’ ออกจากฐานขอ้มลู  
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เฉลยกิจกรรมท่ี 4 

การใช้ภาษาเอสคิวแอลในการสร้างตาราง  ปรบัปรงุโครงสร้างตาราง  เพ่ิมข้อมลู  และลบตาราง 

1. ใชค้ าสัง่ภาษา SQL เพื่อสรา้งตารางทุกตารางทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่3 โดยใหน้กัศกึษาก าหนดชนิด

ขอ้มลูและขนาดของขอ้มลูในแต่ละตารางตามความเหมาะสม 

เฉลยค าสัง่ สร้างตาราง ordered 

CREATE TABLE ordered 

(order_no   char(4)  not null primary key , 

 order_date datetime not null, 

 customer_name char (30) not null, 

 ship_date datetime not null, 

 ship_address char (20) not null, 

 ship_district char (20)  null,  

 ship_province char (20) not null, 

 customer_phone char (12)) 

ผลท่ีได้จากกิจกรรมท่ี 3  

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ CREATE  

 

 

 

 ORDER_NO

SHIP_ADDRESS

 ORDER_DATE

SHIP_DISTRICT

ORDERED

 CUSTOMER_NAME

SHIP_PROVINCE

 SHIP_DATE

CUSTOMER_PHONE
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เฉลยค าสัง่ สร้างตาราง product 

CREATE TABLE product 

(product_no char(4)  not null primary key, 

 product_des  char (30) not null, 

product_type char(20) not null references type_color (product_type)) 

 

ผลท่ีได้จากกิจกรรมท่ี 3  

 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ CREATE  

 

 

เฉลยค าสัง่ สร้างตาราง type_color 

CREATE TABLE  type_color 

(product_type char (20) not null primary key, 

 product_color char (20) not null) 

ผลท่ีได้จากกิจกรรมท่ี 3  

 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ CREATE  

 

 PRODUCT_NO PRODUCT_DES

PRODUCT

PRODUCT_TYPE

f.k.

 PRODUCT_TYPE PRODUCT_COLOR

TYPE_COLOR
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เฉลยค าสัง่ สร้างตาราง inventory_item 

CREATE TABLE inventory_item 

(item_no  char(4) not null primary key , 

 item_des  char (30) , 

 quantity_in_stock int not null, 

 min_order_quantity int not null)  

 

ผลท่ีได้จากกิจกรรมท่ี 3  

 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ CREATE  

 

 

เฉลยค าสัง่ สร้างตาราง invoice 

CREATE TABLE invoice 

(vendor_no  char(4) not null, 

 invoice_no char(4)  not null, 

 invoice_date datetime  not null, 

 primary key (vendor_no ,invoice_no)) 

ผลท่ีได้จากกิจกรรมท่ี 3  

 

 

 

ITEM_NO  ITEM_DES

INVENTORY_ITEM

QUANTITY_IN_STOCK MIN_ORDER_QUANTITY

 VENDOR_NO INVOICE_NO

INVOICE

INVOICE_DATE
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ผลท่ีได้จากค าสัง่ CREATE  

 

 
เฉลยค าสัง่ สร้างตาราง order_product 

CREATE TABLE order_product 

(order_no   char(4) not null references ordered(order_no), 

 product_no  char(4)  not null references product(product_no), 

 quantity_ordered  int  not null, 

 primary key (order_no, product_no)) 

 

ผลท่ีได้จากกิจกรรมท่ี 3  

 

 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ CREATE  

 

 

เฉลยค าสัง่ สร้างตาราง product_inventory 

CREATE TABLE product_inventory 

(product_no char(4) not null references product(product_no), 

 item_no char(4)  not null references inventory_item(item_no), 

 quantity_used int  not null, 

 primary key (product_no, item_no)) 

 ORDER_NO PRODUCT_NO

ORDER_PRODUCT

QUANTITY_ORDERED

f.k. f.k.
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ผลท่ีได้จากกิจกรรมท่ี 3  

 

 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ CREATE  

 
 
เฉลยค าสัง่ สร้างตาราง invoice_inventory 

CREATE TABLE invoice_inventory 

(vendor_no char(4)  not null, 

 invoice_no char(4)  not null, 

item_no char(4)  not null references inventory_item(item_no), 

 quantity_added int not null, 

 item_paid decimal not null, 

 primary key (vendor_no ,invoice_no,item_no)) 

 foreign key(vendor_no, invoice_no) references invoice(vendor_no, invoice_no))  

 

ผลท่ีได้จากกิจกรรมท่ี 3  

 

 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ CREATE  

 

 PRODUCT_NO ITEM_NO

PRODUCT_INVENTORY

QUANTITY_USED

f.k. f.k.

VENDOR_NO  INVOICE_NO

INVOICE_INVENTORY

ITEM_NO QUANTITY_ADDED ITEM_PAID

f.k. f.k. f.k.
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2. ใชค้ าสัง่ภาษา SQL เพื่อปรบัปรงุโครงสรา้งตารางดงันี้ 

2.1 เพิม่คอลมัน์สถานทีเ่กบ็ชิน้ส่วน(ITEM_PLACE)   ซึง่มปีระเภทขอ้มลูเป็นตวัอกัษร 
ขนาด 25 ตวัอกัษร ในตารางชิน้ส่วน (INVENTORY_ITEM) 

เฉลยค าสัง่ 

ALTER TABLE inventory_item 

  ADD ITEM_PLACE CHAR(25) 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ 

 

 

 

 

2.2 เปลีย่นประเภทขอ้มลูของคอลมัน์หมายเลขโทรศพัทล์กูคา้(CUSTOMER_PHONE) ใน
ตารางสัง่ซือ้ผลติภณัฑ(์ORDERED) จากประเภทขอ้มลูทีเ่ป็นตวัอกัษร ขนาด 12 ตวั ไปเป็น
ประเภทขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขขนาด 12 ตวั  

 

เฉลยค าสัง่ 

ALTER TABLE ordered 

  ALTER COLUMN CUSTOMER_PHONE INT(12) 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ 

 

  

ITEM_NO  ITEM_DES

INVENTORY_ITEM

QUANTITY_IN_STOCK MIN_ORDER_QUAN ITEM_PLACE

 ORDER_NO

SHIP_ADDRESS

 ORDER_DATE

SHIP_DISTRICT

ORDERED

 CUSTOMER_NAME

SHIP_PROVINCE

 SHIP_DATE

CUSTOMER_PHONE
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3. ใชค้ าสัง่ภาษา SQL เพื่อเพิม่ขอ้มลูในแต่ละตารางอยา่งน้อยตารางละ 5 แถว โดยสามารถก าหนด
ขอ้มลูไดต้ามความเหมาะสม 

 

3.1 เพิม่ขอ้มลูลงในตาราง ordered 

เฉลยค าสัง่  

INSERT INTO ordered VALUES("001","2006/12/15","ด ารง เชือ้ชาต"ิ,"2007/1/15","2/3 ตวิา
นนท"์,"เมอืง","นนทบุร"ี,"02-5857321") 

INSERT INTO ordered  VALUES("002","2006/12/15","สุดใจ มากม"ี,"2007/2/10","989 งาม
วงศว์าน","เมอืง","นนทบุร"ี,"02-9346971")  

INSERT INTO ordered VALUES("003","2006/12/15","ดพีรอ้ม  ความสุข","2007/1/15","2/4 
สามเสน","ดุสติ","กรงุเทพฯ","02-5847562") 

INSERT INTO ordered VALUES("004","2006/12/15","คดิมาก ยากจน","2007/2/10","100 
พหลโยธนิ","พญาไท","กรงุเทพฯ","02-6802514") 

INSERT INTO ordered VALUES("005","2006/12/15","สมหวงั ชวีติด"ี,"2007/2/9","24/5 แจง้
วฒันะ","ปากเกรด็","นนทบุร"ี,"02-5838687") 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ 
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3.2 เพิม่ขอ้มลูลงในตาราง type_color  จ านวน 3 แถว 

เฉลยค าสัง่ 

INSERT INTO type_color  VALUES (‚ไมแ้ดง‛, ‚เทา‛) 

INSERT INTO type_color  VALUES (‚ไมย้าง‛, ‚ครมี‛) 

INSERT INTO type_color  VALUES (‚ไมส้กั‛, ‚น ้าตาล‛) 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ 

 

 

3.3 เพิม่ขอ้มลูลงในตาราง product จ านวน 5 แถว 

เฉลยค าสัง่ 

INSERT INTO product VALUES (‚P101‛, ‚โต๊ะ‛, ‚ไมย้าง‛) 

INSERT INTO product VALUES (‚P102‛, ‚โต๊ะ‛, ‚ไมแ้ดง‛) 

INSERT INTO product VALUES (‚P103‛, ‚โต๊ะ‛, ‚ไมส้กั‛) 

INSERT INTO product VALUES (‚P201‛, ‚ตูเ้สือ้ผา้‛, ‚ไมย้าง‛) 

INSERT INTO product VALUES (‚P202‛, ‚ตูเ้สือ้ผา้‛, ‚ไมแ้ดง‛) 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ 
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3.4 เพิม่ขอ้มลูลงในตาราง inventory_item  จ านวน 5 แถว 

เฉลยค าสัง่ 

INSERT INTO inventory_item VALUES 

 ("I111","ขาโต๊ะไมย้าง",20,16) 

INSERT INTO inventory_item VALUES 

 ("I112","ขาโต๊ะไมแ้ดง",24,16) 

INSERT INTO inventory_item VALUES  

("I113","ขาโต๊ะไมส้กั",20,16) 

INSERT INTO inventory_item VALUES  

("I121","พืน้เกา้อี ้1ฟุตX1.5ฟุตไมย้าง",12,4) 

INSERT INTO inventory_item VALUES 

("I122","พืน้เกา้อี ้1ฟุตX1.5ฟุตไมแ้ดง",12,4) 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ 

 
 

3.5 บนัทกึขอ้มลูลงในตาราง invoice จ านวน 5 แถว 

เฉลยค าสัง่  

INSERT INTO invoice VALUES ("V101","5001","2007/01/01") 

INSERT INTO invoice VALUES ("V101","5002","2007/02/01") 

INSERT INTO invoice VALUES ("V101","6003","2007/01/07") 

INSERT INTO invoice VALUES ("V101","7001","2007/02/16") 

INSERT INTO invoice VALUES ("V102","5001","2007/02/15") 
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ผลท่ีได้จากค าสัง่ 

 
 

3.6 บนัทกึขอ้มลูลงในตาราง order_product จ านวน 5 แถว 

เฉลยค าสัง่ 

INSERT INTO order_product VALUES ("001","P101",1) 

INSERT INTO order_product VALUES ("001","P103",6) 

INSERT INTO order_product VALUES ("002","P102",1) 

INSERT INTO order_product VALUES ("002","P201",1) 

INSERT INTO order_product VALUES ("002","P202",1)  

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ 
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3.7 บนัทกึขอ้มลูลงในตาราง product_inventory จ านวน 5 แถว 
เฉลยค าสัง่ 

INSERT INTO  product_inventory VALUES  ('P101','I111',4) 

INSERT INTO  product_inventory VALUES  ('P101','I221',1) 

INSERT INTO  product_inventory VALUES  ('P102','I112',4) 

INSERT INTO  product_inventory VALUES  ('P102','I222',1) 

INSERT INTO  product_inventory VALUES  ('P103','I113',1)  

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ 

 

 

3.8  บนัทกึขอ้มลูลงในตาราง invoice_inventory จ านวน 5 แถว 

เฉลยค าสัง่ 

INSERT INTO invoice_inventory VALUES  ("V101","5001","I111",10,5000) 

INSERT INTO invoice_inventory VALUES  ("V101","5001","I112",10,4000) 

INSERT INTO invoice_inventory VALUES  ("V101","5002","I121",10,4000) 

INSERT INTO invoice_inventory VALUES  ("V101","6003","I122",13,2600) 

INSERT INTO invoice_inventory VALUES  ("V102","6002","I113",12,2400)  
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ผลท่ีได้จากค าสัง่ 

 
 

4.ใชค้ าสัง่ภาษา SQL เพื่อปรบัปรงุขอ้มลูดงันี้ 

 

4.1 ปรบัปรงุจงัหวดัทีส่่งของ(SHIP_PROVINCE) ของลกูคา้ชื่อ ‘คดิมาก ยากจน’ ในตารางสัง่ซือ้
ผลติภณัฑ ์(ORDERED) เป็น ‘นนทบุร’ี  

เฉลยค าสัง่ 

UPDATE ordered   

SET ship_province  = ‚นนทบุร‛ี 

WHERE customer_name = ‚คดิมาก ยากจน‛  

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ 
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4.2 ลบขอ้มลูลกูคา้ชื่อ ‘คดิมาก ยากจน’ ออกจากตารางสัง่ซือ้ผลติภณัฑ ์(ORDERED) 

เฉลยค าสัง่ 

DELETE FROM ordered  

WHERE customer_name = ‘คดิมาก ยากจน’ 

 

ผลท่ีได้จากค าสัง่ 

 

 

 


