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ค าน า 
 

ชุดวชิาการจดัการระบบฐานขอ้มลู มลีกัษณะการเรยีนการสอนทีป่ระกอบดว้ยภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตัซิึง่เป็นการพฒันาความรูแ้ละความสามารถในการจดัการระบบฐานขอ้มลู  โดยน าความรูท้าง
ทฤษฎมีาประยกุตใ์นการปฏบิตังิานเพื่อใหพ้รอ้มทีจ่ะน าไปใชใ้นการประกอบอาชพีไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  และเป็นการเพิม่พูนทกัษะดา้นฐานขอ้มลูอนัเป็นพืน้ฐานส าคญัในการท างานไดอ้ยา่ง
เหมาะสมถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎ ี  อกีทัง้ยงัเป็นโอกาสทีจ่ะไดพ้บปะแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์
ในการปฏบิตังิานระหว่างคณาจารยก์บันกัศกึษา  ซึง่เป็นแนวทางใหเ้กดิความเขา้ใจในวชิาชพีอนัเป็น
ประโยชน์แก่นกัศกึษา 

คณะกรรมการบรหิารชุดวชิา 96408 การจดัการระบบฐานขอ้มลู หวงัว่านกัศกึษาคงไดร้บั
ประโยชน์จากการศกึษา และแนวทางการฝึกกจิกรรมจากแบบฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะดว้ยตนเองเล่มนี้  
และหากพบขอ้บกพรอ่งหรอืมขีอ้เสนอแนะประการใด  โปรดแจง้สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช อเีมล stoffice@stou.ac.th หรอื โทร. 02-504-8191-3 

 
         คณะกรรมการบรหิารชุดวชิา 96408 การจดัการระบบฐานขอ้มลู 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
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ค าช้ีแจงวิธีการศึกษาชุดวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู 
 
 นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในชุดวชิาการจดัการระบบฐานขอ้มลูนี้มวีธิกีารศกึษาและการ
ประเมนิผล ดงันี้ 
 
1.  วิธีการศึกษา 
 1.1  ภาคทฤษฎี  นกัศกึษาตอ้งศกึษาจากเอกสารการสอนชุดวชิาการจดัการระบบฐานขอ้มลู  
ซึง่มเีนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 เล่ม คอื เล่มที ่1 ประกอบดว้ยหน่วยการสอนจ านวน 7 หน่วย และเล่มที ่2 
ประกอบดว้ยหน่วยการสอน จ านวน 8 หน่วย รวมเป็นหน่วยการสอนทัง้หมด 15 หน่วย ซึง่นกัศกึษาควร
ใชเ้วลาศกึษาเอกสารการสอนวนัละ 1-2 ชัว่โมง และควรศกึษา 1 หน่วย ใหจ้บภายใน 1 สปัดาห ์และ
ก่อนทีน่กัศกึษาจะท าการศกึษาในเอกสารการสอนขอใหน้กัศกึษาประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนเพื่อ
ประเมนิดวู่านกัศกึษามคีวามรูใ้นเนื้อหาทีจ่ะศกึษามากน้อยเพยีงใด  หลงัจากศกึษาเอกสารการสอนโดย
ตลอดแลว้ขอใหน้กัศกึษาประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนอกีครัง้หนึ่งเพื่อประเมนิดวู่าสามารถอธบิายเนื้อหาที่
ศกึษามาแลว้ไดห้รอืไม ่ การประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจะช่วยใหน้กัศกึษาทราบว่าไดร้บั
ความรูเ้พิม่ขึน้จากเดมิมากน้อยเพยีงใด 
 1.2  ภาคปฏิบติั  นกัศกึษาตอ้งไดร้บัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะใน 2 ลกัษณะ คอื 

1.2.1 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะดว้ยตนเอง นกัศกึษาจะไดร้บัแบบฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ
ดว้ยตนเอง พรอ้มกบัเอกสารการสอน ซึง่นกัศกึษาจะต้องท ากจิกรรม พมิพง์านทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ย
คอมพวิเตอรล์งกระดาษ A4 พรอ้มจดัท าเป็นรปูเล่มรายงาน และน ามาส่งในวนัทีเ่ขา้มารบัการฝึกปฏบิตัิ
เสรมิทกัษะภาคสนาม เนื่องจากเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของการสอบ  
  1.2.2 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะภาคสนาม นกัศกึษาตอ้งมาเขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิ
ทกัษะภาคสนามทีท่างมหาวทิยาลยัจดัขึน้ตามก าหนด วนั เวลา และสถานที ่ซึง่จะแจง้ใหน้กัศกึษาทราบ
ล่วงหน้าอกีครัง้เป็นรายบุคคล 
 
2.  การประเมินผล 
 การประเมนิผลในชุดวชิาการจดัการระบบฐานขอ้มลู มคีะแนนเตม็ทัง้หมด 100 คะแนน  แบ่ง
การประเมนิผลออกเป็น 2 ส่วน คอื 
 2.1  การประเมินผลภาคทฤษฎี  เป็นการประเมนิผลจากการสอบภาคทฤษฎ ีณ สนามสอบที่
จดัไวต้ามวนัและเวลาทีก่ าหนด  ซึง่การประเมนิผลภาคทฤษฎ ี คดิเป็น 40 คะแนน 
 2.2  การประเมินผลภาคปฏิบติั  เป็นการประเมนิผลจากการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ซึง่คดิเป็น 
60 คะแนน  โดยแบ่งเป็นการประเมนิผลการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะดว้ยตนเอง 10 คะแนน  และการ
ประเมนิผลการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะภาคสนาม 50 คะแนน 
 ทัง้น้ีนักศึกษาจะต้องสอบภาคทฤษฎีให้ผา่นร้อยละ 60 และสอบภาคปฏิบติัให้ผา่นร้อยละ 
60 จึงจะถือว่านักศึกษาสอบผ่านในชุดวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู 
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ค าช้ีแจงในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะด้วยตนเอง 

 
แบบฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะดว้ยตนเองนี้ เป็นกรณศีกึษาเพื่อจดัท าฐานขอ้มลูของบรษิทัธุรกจิ

จดัหางานแห่งหนึ่ง ซึง่มขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ขอ้มลูบรษิทัทีม่ตี าแหน่งว่าง ขอ้มลูต าแหน่งทีเ่ปิดรบั เป็น
ตน้ ประกอบดว้ย 5 กจิกรรม ใหน้กัศกึษาท ากจิกรรมที ่ 1-5 เรยีงล าดบั ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดในการจดัท า
ฐานขอ้มลูขา้งตน้น้ี เป็นรายละเอยีดทีก่ าหนดขึน้เพื่อใชเ้ฉพาะในกรณศีกึษานี้ ซึง่อาจจะไมค่รอบคลุม
รายละเอยีดทุกดา้นในธุรกจิการจดัหางาน    อยา่งไรกต็ามใหน้กัศกึษาใชข้อ้ก าหนดขา้งตน้ในการจดัท า
ฐานขอ้มลูตามสถานการณ์ทีก่ าหนดไวใ้นกรณศีกึษาเท่านัน้ 

 
ค าแนะน าในการท ากจิกรรมในแบบฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะดว้ยตนเอง มดีงันี้  
1. ใหศ้กึษาขอ้เสนอแนะทา้ยกจิกรรมแต่ละกจิกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท ากจิกรรม 

รวมทัง้น าผลของกจิกรรมนัน้ไปจดัท ากจิกรรมถดัไป 
2. ใหศ้กึษาเอกสารการสอนหน่วยที ่15 กรณศีกึษาการจดัท าฐานขอ้มลู เพื่อเป็นแนวทางในการ

จดัท า อยา่งไรกต็ามหากนกัศกึษาตอ้งการศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในเรือ่ง ภาษาเอสควิแอล การ
ออกแบบเชงิแนวคดิโดยใช ้  อ-ีอาร ์ โมเดล และทฤษฎกีารออกแบบโดยวธินีอรม์ลัไลเซชนั  นกัศกึษา
สามารถศกึษาไดจ้ากหน่วยที ่5 หน่วยที ่6 หน่วยที ่7 และ หน่วยที ่15 ตามล าดบั  

3. ใหศ้กึษาจากตวัอยา่งกรณศีกึษาฐานขอ้มลูคลงัสนิคา้ของธุรกจิจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ 
ทีเ่ผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ http://www.stou.ac.th/elearning/bcourses/    เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจมาก
ยิง่ขึน้ และน ามาเป็นแนวทางประกอบในการจดัท ากจิกรรม ส าหรบัการเขา้ใชง้านใหน้กัศกึษาใส่ 
user name คอื เลขประจ าตวัของนกัศกึษา และ password คอื atutor  (ส าหรบั password นกัศกึษา
สามารถเปลีย่นแปลงไดเ้องหลงัจากเขา้ใชง้าน)  และจะเริม่เปิดใหใ้ชง้านไดห้ลงัจากเปิดภาคการศกึษา 

หากนกัศกึษามปีญัหาในการเขา้ใชง้าน ใหต้ดิต่อสอบถามไดท้ีโ่ทร:02-504-7417 หรอื เวบ็ไซต์
ระบบช่วยเหลอื http://helpdesk.stou.ac.th  หรอื email: e-Learning@stou.ac.th  

4. ส าหรบักจิกรรมที ่ 4 และ กจิกรรมที ่ 5 ใหศ้กึษาการเขยีนรปูแบบค าสัง่ภาษาเอสควิแอลจาก
เอกสารการสอน และแบบฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะดว้ยตนเอง ในการจดัท ากจิกรรมแต่ละขอ้ ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ซอฟตแ์วรด้์านการจดัการฐานข้อมลูใดๆ  เพ่ือสร้างค าสัง่เอสคิวแอล อยา่งไรกต็ามส าหรบั
นกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะใชซ้อฟตแ์วรด์า้นการจดัการฐานขอ้มลู กส็ามารถด าเนินการไดเ้ช่นกนั   

ทัง้นี้ในส่วนของคะแนนในกจิกรรมที ่4 และ กจิกรรมที ่5 จะพจิารณาจากความเขา้ใจในการสรา้ง
ค าสัง่เอสควิแอล  ไม่ใช่การใชซ้อฟตแ์วรด์า้นการจดัการฐานขอ้มลู เนื่องจากวตัถุประสงคข์องกจิกรรม
ดงักล่าวเพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้   และเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการใชค้ าสัง่เอส
ควิแอลพืน้ฐาน  ก่อนทีจ่ะเขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะภาคสนามต่อไป 

5. ใหพ้มิพง์านทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละกจิกรรมดว้ยคอมพวิเตอร ์ ลงในกระดาษ A4 พรอ้ม
จดัท าเป็นรปูเล่มรายงาน และน ามาส่งในวนัทีเ่ขา้มารบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะภาคสนาม เนื่องจากเป็น
คะแนนส่วนหนึ่งของการสอบ  

http://www.stou.ac.th/elearning/bcourses/
mailto:e-Learning@stou.ac.th
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กิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะด้วยตนเอง   ชุดวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู 
 

ใหน้กัศกึษาอ่านกรณศีกึษาต่อไปนี้ แลว้ท ากจิกรรมที ่1-5 
 

กรณีศึกษา:  ธรุกิจจดัหางาน 
 
บรษิทั STOU-TEC จ ากดั ซึง่มชีื่อเตม็ว่า บรษิทั  STOU  Temporary Employment Corporation 

จ ากดั   เป็นบรษิทัจดทะเบยีนนิตบิุคคลเพื่อด าเนินธุรกจิจดัหางานใหแ้ก่หน่วยงาน องคก์ร และหา้งรา้น
ต่างๆ  ทีต่อ้งการว่าจา้งพนักงานดา้น ICT (Information and Communication Technology)  ในช่วงทีม่ ี
งานมากหรอืมงีานเรง่ด่วน    โดยหน่วยงานเหล่านัน้จะแจง้ความจ านงเขา้มาพรอ้มรายละเอยีดขอ้มลู
ของต าแหน่งทีเ่ปิดรบั ในการใหบ้รกิารจดัหางานของบรษิทั STOU-TEC จ ากดันัน้  หน่วยงาน/บรษิทัทีม่ ี
ต าแหน่งเปิดรบัจะก าหนดรายละเอยีดการว่าจา้งและขอ้มลูอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหบ้รษิทั  STOU-TEC 
จ ากดั  ด าเนินการรวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูบรษิทัทีม่ตี าแหน่งว่าง (COMPANY)   ซึง่มรีายละเอยีด ไดแ้ก่ เลขรหสัของบรษิทั 
(COMP_ID) ชื่อบรษิทั (COMP_NAME) ทีอ่ยูข่องบรษิทั (COMP_ADDRESS) ชื่อผูต้ดิต่อ 
(COMP_PERSON) 

ขอ้มลูต าแหน่งทีเ่ปิดรบั (POSITION)  ซึง่มรีายละเอยีด ไดแ้ก่ เลขรหสัต าแหน่ง (POS_ID) ชื่อ
ต าแหน่งทีเ่ปิดรบั (POS_NAME) ระยะเวลาว่าจา้ง (POS_PERIOD) (เช่น  1ปี  3ปี  7ปี เป็นตน้ )  
เงนิเดอืน (POS_SALARY)  จ านวนอตัราว่างทีเ่ปิดรบั (POS_NUMBER) 
 ขอ้มลูคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง (QUALIFICATION) ส าหรบัต าแหน่งทีเ่ปิดรบั ซึง่มรีายละเอยีด 
ไดแ้ก่   เลขรหสัคุณสมบตั ิ(QUAL_CODE) ค าอธบิายคุณสมบตั ิ(QUAL_DESC) 

หลงัจากทีบ่รษิทั STOU-TEC จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูขา้งตน้แลว้ จะท าการประชาสมัพนัธใ์นสื่อต่าง 
ๆ   เพื่อใหผู้ส้นใจมาสมคัรในต าแหน่งทีเ่ปิดรบั โดยผูส้มคัรสามารถจะสมคัรดว้ยตนเอง ณ ทีท่ าการของ
บรษิทั STOU-TEC จ ากดั หรอืจะสมคัรผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั STOU-TEC จ ากดั กไ็ด ้ผูส้มคัรจะตอ้ง
กรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์ใบสมคัรทีบ่รษิทั STOU-TEC จ ากดั จดัเตรยีมไวใ้ห ้ดงัแสดงในเอกสารที ่1
ใบสมคัรงานของบรษิทั STOU-TEC จ ากดั 

บรษิทั STOU-TEC จ ากดั จะรวบรวมขอ้มลูผูส้มคัรแต่ละราย (APPLICANT) ซึง่มรีายละเอยีด 
ไดแ้ก่ เลขประจ าตวัของผูส้มคัร (AP_ID) ชื่อ-สกุลของผูส้มคัร (AP_NAME) ทีอ่ยู ่(AP_ADDRESS) เพศ 
(AP_SEX) วุฒกิารศกึษาชัน้สงูสุด (AP_ED) วชิาเอก (AP_MAJ) มาท าการตรวจสอบคุณสมบตัแิละ
ต าแหน่งทีต่อ้งการสมคัรของผูส้มคัรแต่ละราย เพื่อรวบรวมใหห้น่วยงานต่างๆ ทีแ่จง้ความตอ้งการจา้ง
พนกังาน  เพื่อท าการคดัเลอืกต่อไป 
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ในการด าเนินธุรกจิจดัหางานของบรษิทั STOU_TEC จ ากดั นัน้ ทางบรษิทัฯ ไดก้ าหนดเงือ่นไข 
(business rule) ในการจดัหางาน ดงันี้ 

1. ผูส้มคัรแต่ละราย (APPLICANT) สามารถระบุคุณสมบตั/ิความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(QUALIFICATION) ไดไ้มเ่กนิ 5 รายการ    โดยทีคุ่ณสมบตั/ิความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่งของ
ผูส้มคัรแต่ละรายอาจจะเหมอืนกนัได้ 

2. ในต าแหน่งทีเ่ปิดรบั (POSITION) แต่ละต าแหน่ง อาจจะมกีารก าหนดคุณสมบตั/ิ
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ไดม้ากกว่า 1 รายการ ในขณะเดยีวกนัคุณสมบตัทิีร่ะบุเหล่านี้อาจจะ
ปรากฏในต าแหน่งต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัได ้

3. ผูส้มคัรแต่ละรายอาจจะสมคัร (apply) ในต าแหน่งทีเ่ปิดรบัไดไ้มเ่กนิ 3 ต าแหน่ง และในแต่ละ
ต าแหน่งทีเ่ปิดรบั อาจจะมผีูส้มคัรมากกว่า 1 คนขึน้ไปกไ็ด ้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งและ
จ านวนอตัราว่างทีเ่ปิดรบั   ในการสมคัรแต่ละต าแหน่งของผูส้มคัรแต่ละราย จะท าใหท้ราบวนัทีท่ีส่มคัร
ดว้ย (APPLY_DATE) 

4.   บรษิทัทีม่ตี าแหน่งว่าง (COMPANY) แต่ละบรษิทั อาจมตี าแหน่งทีเ่ปิดรบัไดห้ลายอตัรา 
โดยต าแหน่งเหล่านี้ตอ้งเป็นการว่าจา้งจากบรษิทัทีแ่จง้ความจ านงเขา้มาเพยีงบรษิทัเดยีวเท่านัน้ 
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เอกสารต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างใบสมคัรและข้อมลูพื้นฐานประกอบการกรอกใบสมคัร 
 

 
 

 
 
                              แบบฟอรม์ใบสมคัรพนักงาน 

 
ใบสมคัรส าหรบังานด้าน ICT น้ี   ให้ผูส้มคัรกรอกรายละเอียดต่อไปน้ีเพ่ือท่ี

บริษทั STOU-TEC จ ากดั ท าการคดัเลือกตามความเหมาะสม 
 

เลขประจ าตวัของผูส้มคัร  (AP_ID)  :      
ชื่อ-นามสกุล  (AP_NAME) :      
ทีอ่ยู ่ (AP_ADDRESS)  :       
เพศ  (AP_SEX) :   (ใหร้ะบุ     F=Female,   M=Male) 
วุฒกิารศกึษาชัน้สงูสุด  (AP_ED) :                  (เช่น  B.S., B.A., M.S., M.B.A., M.A.) 
วชิาเอก  (AP_MAJ) :                                               
ความรูค้วามสามารถหรอืคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  (QUAL_DESC)  
(ตอบไดไ้มเ่กนิ 5 รายการ  ในการกรอกขอ้มลูใหด้เูอกสารที ่2 คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของ
ผูส้มคัร) 
1.           
2           
3.           
4.             
5.            
ต าแหน่งทีต่อ้งการสมคัร (POS_NAME)     
(ตอบไดไ้มเ่กนิ 3 ต าแหน่ง   ในการกรอกขอ้มลูใหด้เูอกสารที ่3 รายละเอยีดต าแหน่งที่
เปิดรบั)  
 1. _______________________________ 
 2. _______________________________ 
 3. _______________________________ 

 
 

เอกสารที ่1 ใบสมคัรงานของบรษิทั STOU-TEC จ ากดั 
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รหสัคณุสมบติั (QUAL_CODE) ค าอธิบาย (QUAL_DESC) 
ASP Web_ASP 
C++ C++ 
DB2 Database Administrator,DB2     
DBA_OR Database Administrator,ORACLE 
GRP_DS Graphic Design 
JAVA JAVA 
MGT Management                     
NW Network  
SE_45         Secretarial work,45 words/min  
SE_60 Secretarial work,60 words/min 
SYS_1         System Analyst, Level 1         
SYS_2         System Analyst, Level 2         
VB Visual Basic 

 
เอกสารที ่2 คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของผูส้มคัร 

 
รหสัต าแหน่ง (POS_ID) ช่ือต าแหน่ง (POS_NAME)      
PS001 Technical Programmer 
PS002 Web Developer              
PS003 General Manager           
PS004 ICT Specialist             
PS005 E-Business Analyst         
PS006 ICT Documentor             
PS007 Database Administrator     
PS008 PC Administrator           
PS009 Network Specialist         
PS010 ICT Manager 

 
เอกสารที ่3 รายละเอยีดต าแหน่งทีเ่ปิดรบั 
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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. วเิคราะหแ์อตทรบิวิตแ์ละเขยีนแอตทรบิวิต ์(โดยเขยีนเป็นสญัลกัษณ์ของแอตทรบิวิต์) ของแต่
ละเอนทติ ี รวมทัง้ระบุแอตทรบิวิตท์ีเ่ป็นคยีห์ลกัของเอนทตินีัน้ ๆ (โดยใชส้ญัลกัษณ์ของแอตทรบิวิตท์ี่
เป็นคยีห์ลกั) 

 3. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติ ี และเขยีนความสมัพนัธท์ี่ไดจ้ากการวเิคราะหด์งักล่าว 
(โดยเขยีนเป็นสญัลกัษณ์ของความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติ)ี ซึง่ความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติอีาจเป็นได ้3 
ลกัษณะ คอื 1:1   1:N  และ M:N  

 4. เขยีนอ-ีอารไ์ดอะแกรมของธุรกจิจดัหางาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากขอ้มลูทีก่ าหนดเบือ้งตน้ นกัศกึษาควรไดเ้อนทติ ี4 เอนทติ ี
2. ก าหนดแอตทรบิวิตข์องแต่ละเอนทติไีดจ้ากรายละเอยีดในกรณศีกึษา 
3. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติ ี ให้ใช้ข้อก าหนดและความสมัพนัธ์ระหว่าง

เอนทิตีในกรณีศึกษาเท่านัน้ 
4. น าผลจากการวเิคราะหเ์อนทติ ีแอตทรบิวิต ์และความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติ ีมาเขยีนอี-อาร์

ไดอะแกรม 
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กิจกรรมท่ี 2 
แปลงอี-อาร ์ไดอะแกรมให้เป็นโครงสร้างตารางฐานข้อมูลแบบสมัพนัธ์ 

วตัถปุระสงค ์

 เมือ่ฝึกกจิกรรมที ่2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 1. แปลงอ-ีอารไ์ดอะแกรมใหเ้ป็นโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูได้ 

 2. ระบุคยีห์ลกัและคยีน์อกในแต่ละโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูได้ 

กิจกรรม 

 ใหน้กัศกึษาแปลงอ-ีอารไ์ดอะแกรมทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่ 1 ใหเ้ป็นโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลู (สคี
มา) และระบุคยีห์ลกัและคยีน์อกบนโครงสรา้งตารางแต่ละตารางดว้ย โดยใชส้ญัลกัษณ์ของคยีห์ลกัและ
คยีน์อก 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

   ในกรณทีีอ่-ี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 นกัศกึษาสามารถ
ศกึษาการใชส้ญัลกัษณ์ของคยีห์ลกัและคยีน์อกบนโครงสรา้งตารางไดใ้นหน่วยที ่ 15 เรือ่งที ่ 15.2.1 และ
เรือ่งที ่15.2.2 

 3. เมือ่สิน้สุดกจิกรรมนี้แลว้ นกัศกึษาควรได้โครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูทัง้หมด 7 ตาราง  
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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 

ภายหลงัจากการออกแบบฐานขอ้มลูเชงิแนวคดิโดยใชอ้-ีอารโ์มเดลไดเ้สรจ็สิน้ไปแลว้ บรษิทั 
STOU-TEC จ ากดั ไดเ้พิม่เตมิความตอ้งการโดยใหส้ามารถคน้ขอ้มลูทีอ่ยูข่องบรษิทัและทีอ่ยูข่องผูส้มคัร
ในระดบัจงัหวดัได ้ดงันัน้ ใหน้กัศกึษาแตกแอตทรบิวิต ์ทีอ่ยูข่องบรษิทั (COMP_ADDRESS) เป็น เลขที่
และถนนทีอ่ยู่ของบรษิทั (COMP_ADDR) และจงัหวดัทีต่ ัง้ของบรษิทั (COMP_CHW) และแตกแอตทริ
บวิต ์ทีอ่ยูข่องผูส้มคัร (AP_ADDRESS) เป็น เลขทีแ่ละถนนทีอ่ยู่ของผูส้มคัร (AP_ADDR) และจงัหวดัที่
อยูข่องผูส้มคัร (AP_CHW)  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ใหน้ าโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่ 2 มาตรวจสอบว่าโครงสรา้งตารางแต่ละ
ตารางมคีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลัฟอรม์ที ่ 1 หรอืไม ่ เช่น การแตกแอตทรบิวิตท์ีก่ าหนดใหเ้ป็นแอตทรบิวิต์
ยอ่ยมากขึน้  ในท านองเดยีวกนั ใหต้รวจสอบโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูทีไ่ดว้่ามคีุณสมบตัอิยูใ่นนอรม์ลั
ฟอรม์ที ่2 (2NF)  นอรม์ลัฟอรม์ที ่3 (3NF)  นอรม์ลัฟอรม์บอยซค์อดด ์(BCNF) นอรม์ลัฟอรม์ที ่4 (4NF) 
และนอรม์ลัฟอรม์ที ่ 5 (5NF) หรอืไม ่  ทัง้นี้ใหศ้กึษาแนวทางการท ากจิกรรมจากหน่วยที ่ 15 เรือ่งที ่
15.1.2 และ เรือ่งที ่15.2.2 และจากหน่วยที ่7 

 2. เมือ่สิน้สุดกจิกรรมนี้แลว้ นกัศกึษาควรไดโ้ครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูทัง้หมด 7 ตาราง 
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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 โดยให ้

นกัศกึษาก าหนดชนิดขอ้มลู และขนาดของขอ้มลูในแต่ละตารางตามความเหมาะสม 

2. ใชค้ าสัง่ภาษา SQL ปรบัปรุงโครงสรา้งตาราง ดงันี้ 

2.1 เพิม่คอลมัน์ COMP_PHONE  ประเภท character มคีวามยาว 10 ตวัอกัษรลงในตาราง 

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  

ข้อเสนอแนะ  
1. กจิกรรมขอ้ที ่1 ใหใ้ชค้ าสัง่  CREATE TABLE   ดงันี้ 

CREATE TABLE ช่ือตาราง 
 ( 
 ชื่อแอตทรบิวิตท์ี ่1      ประเภทขอ้มลู (ขนาดขอ้มลู)   NOT NULL  PRIMARY KEY, 
 ชื่อแอตทรบิวิตท์ี ่2      ประเภทขอ้มลู (ขนาดขอ้มลู)   NOT NULL, 

ชื่อแอตทรบิวิตท์ี ่3      ประเภทขอ้มลู (ขนาดขอ้มลู),  
ชื่อแอตทรบิวิตท์ี ่4      ประเภทขอ้มลู (ขนาดขอ้มลู)   NOT NULL, 
ชื่อแอตทรบิวิตท์ี ่5      ประเภทขอ้มลู (ขนาดขอ้มลู)  

); 
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ตวัอย่างค าสัง่ท่ี 1: กรณีตารางท่ีต้องการสร้าง ไม่มีการอ้างอิงถึงตารางอ่ืน 
CREATE TABLE company 
 (COMP_ID Char(4)  NOT NULL PRIMARY KEY, 
 COMP_NAME Char(15) NOT NULL, 

COMP_ADDR Char(15) NOT NULL, 
COMP_CHW Char(10) NOT NULL, 

 COMP_PERSON Char(10) NOT NULL); 
 
ตวัอย่างค าสัง่ท่ี 2: กรณีตารางท่ีต้องการสร้าง มีการอ้างอิงถึงตารางอ่ืน 
CREATE TABLE    position 

 (POS_ID       Char(4)      NOT NULL  PRIMARY KEY, 
 POS_NAME  Char(25)     NOT NULL, 
 POS_PERIOD  Char(2) NOT NULL, 
 POS_SALARY    Integer NOT NULL, 
 POS_NUMBER Integer NOT NULL, 
 COMP_ID   Char(4) NOT NULL  
      REFERENCES company (COMP_ID)); 

 

2. กจิกรรมในขอ้ 2 แต่ละขอ้ยอ่ย ใหใ้ชค้ าสัง่ดงันี้  
2.1   ALTER TABLE  ช่ือตาราง  
        ADD  ช่ือแอตทริบิวต ์ ประเภทข้อมูล(ขนาดข้อมลู); 

ตวัอย่างค าสัง่ 
   ALTER TABLE position 

 ADD NEW_POS_SALARY Decimal(8,2); 

2.2   ALTER TABLE  ช่ือตาราง  
 ALTER COLUMN  ช่ือแอตทริบิวต์  ประเภทข้อมลู(ขนาดข้อมลู); 
ตวัอย่างค าสัง่ 

ALTER TABLE position 
  ALTER  COLUMN  NEW_POS_SALARY Integer(6); 

 2.3   ALTER TABLE ช่ือตาราง 
       DROP COLUMN  ช่ือแอตทริบิวต์;  
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 ตวัอย่างค าสัง่ 

ALTER TABLE position 

 DROP COLUMN SALARY; 

2.4 ALTER TABLE ช่ือตาราง 
    ALTER COLUMN  ช่ือแอตทริบิวต ์ประเภทข้อมลู(ขนาดข้อมลู); 

 ตวัอย่างค าสัง่ 
  ALTER TABLE position 
    ALTER COLUMN POS_NAME Char(50); 
 

3. กจิกรรมในขอ้ 3  ใหใ้ชค้ าสัง่ดงันี้ 

  INSERT INTO ช่ือตาราง 

    VALUES(ข้อมลูของแต่ละแอตทริบิวต ์ โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ,  ); 
ตวัอย่างค าสัง่ 

 INSERT INTO position 
      VALUES('PS01','Technical Programmer','2',20000,4,'CM01'); 

 
4. กจิกรรมในขอ้ 4  ใหใ้ชค้ าสัง่ดงันี้ 

   DROP TABLE ช่ือตาราง; 

ตวัอย่างค าสัง่ 

   DROP TABLE position; 



15 
 

กิจกรรมท่ี 5 
การใช้ภาษาเอสคิวแอลในการลบ  ปรบัปรงุ  และสอบถามข้อมลู 

 
วตัถปุระสงค ์

เมือ่ฝึกกจิกรรมที ่ 5 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถใชค้ าสัง่ภาษาเอสควิแอลในการลบ ปรบัปรงุ และ
สอบถามขอ้มลูตามเงือ่นไขต่างๆ ได ้

 
กิจกรรม 

ใหน้กัศกึษาท ากจิกรรมต่อไปน้ี 
1. ใหล้บขอ้มลูของเลขรหสัคุณสมบตั ิ = 'C++' ออกจากตารางทีจ่ดัเกบ็ 

2. ใหป้รบัปรงุขอ้มลูชื่อผูท้ีต่ดิต่อของบรษิทั  ‘BetaSoft’   ใหเ้ป็นชื่อ  ‘นายบุญม ี สุขมาก’ 

3. ใหป้รบัปรงุจ านวนอตัราว่างทีเ่ปิดรบัของต าแหน่ง ‘ICT Manager’   เป็น 4 อตัรา     

4. ใหแ้สดงขอ้มลูทัง้หมดของบรษิทัทีต่อ้งการจา้งงานทุกรายการ  โดยเรยีงล าดบัตามเลขรหสัของ

บรษิทัจากมากไปน้อย 

5. ใหแ้สดงเลขรหสั  ชื่อ-สกุล  เพศ  และวชิาเอกของผูส้มคัร  เฉพาะชื่อผูส้มคัรทีข่ ึน้ตน้ดว้ย

ตวัอกัษร ‘A’ หรอืมตีวัอกัษร ‘Y’ ปรากฏในชื่อผูส้มคัรในต าแหน่งใดของชื่อกไ็ด ้

6. ใหแ้สดงค่าเงนิเดอืนสงูสุด ค่าเงนิเดอืนต ่าสุด ค่าเงนิเดอืนเฉลีย่ และจ านวนนบัของชื่อต าแหน่งที่

เปิดรบัทัง้หมด 

7. ใหแ้สดงรายชื่อจงัหวดัทีผู่ส้มคัรอาศยัอยู ่ โดยแสดงเฉพาะจงัหวดัทีผู่ส้มคัรเป็นเพศชาย ในกรณี
ทีจ่งัหวดัซ ้ากนัใหแ้สดงผลเพยีงครัง้เดยีว 

8. ใหแ้สดงเลขรหสัต าแหน่ง  ชื่อต าแหน่งทีเ่ปิดรบั เงนิเดอืน และระยะเวลาว่าจา้งระหว่าง 1-3 ปี  
โดยมเีงนิเดอืนตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป    

9. ใหแ้สดงวชิาเอก และนบัจ านวนผูส้มคัรในแต่ละวชิาเอก 

10.  ใหแ้สดงชื่อบรษิทั และชื่อต าแหน่งทีเ่ปิดรบั ทัง้นี้ ขอ้มลูทีต่อ้งการสอบถามจดัเกบ็ไวใ้น 2 ตาราง 

โดยชื่อบรษิทัเป็นขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ในตารางที ่1  และชื่อต าแหน่งทีเ่ปิดรบั เป็นขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ไวใ้น

ตารางที ่2 
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ข้อเสนอแนะ 
 ตวัอยา่งค าสัง่ของกจิกรรมที ่1-10 ทีใ่หม้าในทีน่ี้   เพื่อใหใ้ชเ้ป็นแนวทางในศกึษาประกอบการท า

กจิกรรมแต่ละขอ้  ซึง่ไมใ่ช่เฉลยของแต่ละกจิกรรม  ดงันัน้รายละเอยีดในตวัอยา่งค าสัง่ของแต่ละ

กจิกรรม อาจจะมเีพิม่เตมิหรอืแตกต่างจากขอ้ก าหนดในแต่ละกจิกรรม   
 

1. กจิกรรมขอ้ที ่1    ใหใ้ชค้ าสัง่ดงันี้   

DELETE FROM    ชื่อตาราง    

WHERE         เงือ่นไขทีก่ าหนด 
 

ตวัอย่างค าสัง่ 
DELETE FROM position 

WHERE  QUAL_CODE = ‘JAVA’  

OR        QUAL_CODE = ‘ASP.NET'; 

 

2. กจิกรรมขอ้ที ่2 ใหใ้ชค้ าสัง่ดงันี้   

UPDATE      ชื่อตาราง    

SET            เงือ่นไขส าหรบัก าหนดค่าใหม่ 

WHERE      เงือ่นไขส าหรบัเลอืกแถว; 

ตวัอย่างค าสัง่ 
UPDATE  position  
SET      POS_NAME = 'Database Administrator' 
 WHERE   POS_NAME = 'Database Manager';  
 

3. กจิกรรมขอ้ที ่3 ใหใ้ชค้ าสัง่ท านองเดยีวกบักจิกรรมขอ้ที ่2 

4. กจิกรรมขอ้ที ่4 ใหใ้ชค้ าสัง่ดงันี้   

SELECT      ชื่อแต่ละแอตทรบิวิตท์ีต่อ้งการสอบถาม 

FROM        ชื่อตาราง  

WHERE เงือ่นไขทีก่ าหนด   

ORDER BY  ชื่อแอตทรบิวิตท์ีต่อ้งการเรยีงล าดบั ASC หรอื DESC 

            (กรณตีอ้งการเรยีงล าดบัจากน้อยไปมากระบุว่า ASC และ 

  กรณตีอ้งการเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยระบุว่า DESC)   
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     ตวัอย่างผลลพัธท่ี์ได้ 

ตวัอย่างค าสัง่แบบท่ี 1 
SELECT POS_ID, POS_NAME, POS_PERSON   

(เป็นการเลอืกแสดงผลเฉพาะแอตทรบิวิตท์ีร่ะบุเท่านัน้)  
FROM  position 
ORDER BY  POS_ID  ASC; 

ตวัอย่างค าสัง่แบบท่ี 2 
SELECT *    

(เป็นการแสดงผลทุกแอตทรบิวิตท์ีม่ใีนตาราง) 
FROM  position 
ORDER BY  POS_ID DESC; 

5. กจิกรรมขอ้ที ่ 5 ใหใ้ชค้ าสัง่ท านองเดยีวกบักจิกรรมขอ้ที ่ 4 โดยเมือ่ตอ้งการก าหนดเจาะจงใน
ตวัอกัษรจะใช ้ฟงักช์นั LIKE ใหใ้ชค้ าสัง่ดงันี้ 

  SELECT ชื่อแอตทรบิวิตต์ามทีก่ าหนดในโจทย ์
FROM        ชื่อตาราง 
WHERE ชื่อแอตทรบิวิต ์LIKE '_L%'  
OR    ชื่อแอตทรบิวิต ์LIKE 'A%' 
OR  ชื่อแอตทรบิวิต ์LIKE '%Y%'; 

     
หมายเหต ุการเขยีนเงื่อนไขของฟงักช์นั LIKE  

   LIKE '_L%' หมายถงึ ขึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรใดกไ็ดห้นึ่งตวั ตามดว้ยตวัอกัษรในต าแหน่งที ่
        สองเป็นตวัอกัษร L และสว่นทีเ่หลอืเป็นตวัอกัษรใดกีต่วักไ็ด ้

   LIKE 'A%' หมายถงึ ขึน้ตน้ดว้ย A และตามดว้ยตวัอกัษรใดกีต่วักไ็ด ้
   LIKE '%Y%' หมายถงึ มตีวัอกัษร Y อยู่ในต าแหน่งใดกไ็ด ้
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ตวัอย่างค าสัง่ 
SELECT COMP_ID, COMP_NAME, COMP_PERSON, COMP_CHW 
FROM       company 
WHERE (COMP_NAME LIKE '_B%') OR (COMP_NAME LIKE '%S%') 
AND    COMP_CHW = 'Bangkok'; 

6.  กจิกรรมขอ้ที ่6    ใหใ้ชฟ้งักช์นั   
MAX (ช่ือแอตทริบิวต์)     เพื่อหาค่าสงูสุด  

MIN (ช่ือแอตทริบิวต์)    เพื่อหาค่าต ่าสุด  

AVG (ช่ือแอตทริบิวต์)    เพื่อหาค่าเฉลีย่ 

COUNT (ช่ือแอตทริบิวต ์หรือ * )    เพื่อนบัจ านวน  

SUM   (ช่ือแอตทริบิวต์)   เพื่อหาค่าผลรวม  

ตวัอย่างค าสัง่ 
SELECT MAX(PAY) AS MaxPay, MIN(PAY) AS MinPay,  

  AVG(PAY) AS AvgPay, COUNT(*) AS CountPay 

FROM   PAY_TABLE; 
 

หมายเหต ุAS ใชส้ าหรบัตัง้ชื่อแอตทรบิวิตห์รอืชื่อคอลมัน์ในการแสดงผลลพัธ ์

 

7. กจิกรรมขอ้ที ่7    ใหใ้ชค้ าสัง่  DISTINCT กรณตีอ้งการใหแ้สดงผลขอ้มลูไมซ่ ้ากนั   

ตวัอย่างค าสัง่ 
SELECT DISTINCT COMP_ADDR 
FROM  Company  
WHERE COMP_LOCATION = ‘THAILAND’;  

 

8. กจิกรรมขอ้ที ่8    ใหใ้ชค้ าสัง่เช่นเดยีวกบัรปูแบบค าสัง่ของกจิกรรมในขอ้ที ่4            

9. กจิกรรมขอ้ที ่9    ใหใ้ชฟ้งักช์นั   COUNT(*)  และ GROUP BY   

ตวัอย่างค าสัง่ 
SELECT COL_ID, COUNT(*) AS COUNT_TOTAL 
FROM  TABLE_ABC 
GROUP BY  COL_ID 
HAVING COUNT(*) > 10;     
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หมายเหต ุค าสัง่ HAVING COUNT(*) > 10 เป็นการก าหนดเงือ่นไขในแสดงผลจ านวนนบัทีม่ ี

        มากกว่า 10 รายการ หากไม่ใชค้ าสัง่ HAVING เพื่อก าหนดเงื่อนไข จะแสดงจ านวนนบัทกุรายการ 
 

10.  กจิกรรมขอ้ที ่10  ในกรณสีอบถามขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ไวใ้น 2 ตารางแยกกนั ใหใ้ชค้ าสัง่ดงันี้ 

SELECT ชื่อแต่ละแอตทรบิวิตท์ีต่อ้งการสอบถาม 

FROM   ชื่อตารางที1่, ชื่อตารางที2่  

WHERE ชื่อตารางที1่.ชื่อคยีน์อกของตารางที่1 = ชื่อตารางที2่.ชื่อคยีห์ลกัของตารางที่2   

    AND   เงือ่นไขเพิม่เตมิ 

          หมายเหต ุ ค าสัง่  WHERE เป็นการเชื่อม (join) ขอ้มลูทีต่อ้งการสอบถามซึง่จดัเกบ็ไวค้นละตาราง 
                        โดยใชค้ยีน์อกของตารางที ่1 และคยีห์ลกัของตารางที ่2 เป็นตวัเชื่อม    
 
ตวัอย่างค าสัง่แบบท่ี 1  

SELECT TABLE_1.COMP_ID, COMP_NAME, POS_NAME 
FROM TABLE_1, TABLE_2 
WHERE TABLE_1.COMP_ID = TABLE_2.COMP_ID  
    AND  POS_NAME LIKE '%Specialist%'; 
 

หมายเหต ุ 1. ค าสัง่ WHERE ส าหรบัเชื่อมขอ้มลูจาก 2 ตาราง คอื TABLE_1, TABLE_2  
       ดว้ยแอตทรบิวิต ์COMP_ID ซึง่เป็นคยีน์อกใน TABLE_1 และเป็นคยีห์ลกัใน  

                              TABLE_2  
                           2. แอตทรบิวิต ์COMP_ID มชีื่อเดยีวกนัทัง้ในตาราง TABLE_1 และ TABLE_2 จงึตอ้งระบ ุ

       ชื่อตารางก ากบัหน้าแอตทรบิวิต ์COMP_ID 
               3. ค าสัง่ SELECT ส าหรบัแสดงผลแอตทรบิวิต ์COMP_ID มชีื่อเดยีวกนัทัง้ในตาราง  

          TABLE_1 และ TABLE_2 จงึตอ้งระบุชื่อตารางก ากบัหน้าแอตทรบิวิต ์COMP_ID  
                 โดยใชช้ื่อตารางใดกไ็ด ้ในทีน่ี้ระบุเป็นตารางที1่ คอื TABLE_1.COMP_ID 

 
ตวัอย่างค าสัง่แบบท่ี 2 

SELECT T1.COMP_ID, COMP_NAME, POS_NAME, POS_NUMBER 
FROM  TABLE_1 T1, TABLE_2 T2 
WHERE T1.COMP_ID = T2.COMP_ID 
AND  POS_NAME LIKE '%Specialist%'; 

หมายเหต ุ ค าสัง่ FROM ในทีน่ี้เป็นการตัง้ชื่อย่อใหต้ารางเพื่อสะดวกในการเรยีกใชก้ารสอบถามขอ้มลูนี้ 
    เท่านัน้และไม่กระทบต่อชื่อตารางทีก่ าหนดไวเ้ดมิ  โดย TABLE_1 มชีื่อว่า T1 และ TABLE_2  
    มชีื่อว่า T2     


