
ฐานขอมูล MySQL

MySQL จัดอยูในกลุมของระบบริหารจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS : Relational 

Database Management System) ชนิดหนึ่ง เปนที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน เหมาะกับองคกรขนาด

กลางที่มีขอมูลไมมากนัก ในบทนี้จะกลาวถึงคําสอบถามหรือคําสั่ง (Query) พื้นฐานของ MySQL ที่ใชงาน

บอยครั้ง เชน 1) การจัดการฐานขอมูล 2) การจัดการตาราง และ 3) การจัดการกับขอบเขตขอมูล เปนตน 

ซึ่งทั้ง 3 สวนนีเ้ปนองคประกอบที่สําคัญของฐานขอมูล ในสวนของขอบเขตขอมูลก็จําเปนตองกําหนดชนิด

ของขอบเขตขอมูลใหถูกตองกับลักษณะการใชงานรวมถึงการกําหนดคุณสมบัติอื่นๆ จะเห็นไดวามี

รายละเอียดปลีกยอยจํานวนมากที่จําเปนตองกําหนดใหถูกตองในแตละสวน ทําใหผูใชงานอาจจะไม

สะดวกในการใชงาน ดังนั้นในปจจุบันก็มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการบริหาร

จัดการฐานขอมูล MySQL ก็คือ โปรแกรม phpMyAdmin  

1 คําสอบถามหรือคําสั่งพื้นฐานของ MySQL

การศึกษา MySQL ควรเริ่มตนจากการใชคําสอบถามหรือคําสั่งพื้นฐานใหเกิดความคุนเคย

เสียกอน แมในการใชงานจริงจะสงคําสอบถามหรือคําสั่งผานฟงกชันตางๆ ของภาษา PHP ก็ตาม แตหาก

ไมมีพื้นฐานในการใชงานกับฐานขอมูลโดยตรงจะทําใหไมเขาใจขั้นตอน และหลักการทํางานที่แทจริง 

ลักษณะคําสอบถามหรือคําสั่งของ MySQL จะใชรูปแบบคําสอบถามหรือคําสั่งตามมาตรฐานของภาษา 

SQL (Structure Query Language)  

1.1 SHOW DATABASES; 

SHOW DATABASES เปนคําสอบถามเพื่อเรียกดูรายชื่อฐานขอมูลทั้งหมดที่มีอยูภายใน

ระบบฐานขอมูล MySQL มตีัวอยางดังนี้ 

ตัวอยางที่ 1 การใชคําสอบถามเพื่อเรียกดูรายชื่อฐานขอมูลทั้งหมด 

mysql> SHOW DATABASES; 

--------------------------------------- 

| Database  | 

--------------------------------------- 

| mysql | 

| test | 

| parinya_db | 
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1.2 USE; 

USE เปนคําสั่งที่ใชสําหรับเลือกใชงานฐานขอมูล มีตัวอยางดังนี้

รูปแบบ 

USE ชื่อฐานขอมูล; 

mysql> USE parinya_db; 

SHOW TABLES 

ที่ถูกเลือกไวกอนหนานี ้มีตัวอยางดังนี้

mysql>  USE parinya_db; 

Database changed 

mysql>  SHOW TABLES; 

+-----------------------+ 

| Tables_in_parinya_db 

+-----------------------+ 

| question_suit1         

| question_user         

+-----------------------+ 

DESCRIBE หรือ

(Field) และขอมูล ทีม่อียูในตารางที่

รูปแบบ 

DESCRIBE ชื่อตาราง; 

หรือ 

DESC ชื่อตาราง; 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ที่ใชสําหรับเลือกใชงานฐานขอมูล มีตัวอยางดังนี ้

ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางการการเลือกใชงานฐานขอมูลชื่อ parinya_db 

1.3 SHOW TABLES;  

SHOW TABLES เปนคําสอบถามเพื่อเรียกดูรายชื่อตารางทั้งหมดที่มีอยู

มีตัวอยางดังนี ้

ตัวอยางที่ 3 การใชคําสอบถามคําสอบถาม  SHOW TABLES; 

db | 

| 

| 

1.4 DESCRIBE หรือ DESCDESC 

หรือ DESC เปนคําสอบถามที่ใชสําหรับดูโครงสรางของ

ทีร่ะบ ุมรีูปแบบการใชงานดังนี้ 

เลือกใชงานฐานขอมูล parinya_db 

คําสอบถาม SHOW TABLES; 

แสดงรายชื่อตารางในฐานขอมูล 

parinya_db 

MySQL 

ที่มีอยูในฐานขอมูล 

โครงสรางของขอบเขตขอมูล 

แสดงรายชื่อตารางในฐานขอมูล 
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mysql> DESCRIBE question_user;

+-------------+-------------

| Field  | Type      

+-------------+-------------

| id      | int(

| user_id     | varchar(

| password     | varchar(

| before_name | varchar(

| name         | varchar(

| lastname     | varchar(

| privilege    | varchar(

+-------------+-------------

13.1.5 DROP 

DROP เปนคําสั่ง

รูปแบบ 

DROP ชื่อตาราง; หรือ

หากลบฐานขอมูลออก

ตัวอยางที่ 13.5 การใช

mysql> DROP parinya_db; 

13.1.6 QUIT หรือ EXIT

QUIT หรือ EXIT 

ตัวอยางที่ 13.6 การใช

mysql>EXIT; หรือ QUIT 

โดยทั่วไปแลว องคประกอบหลักของระบบฐานขอมูล 

2.1 ฐานขอมูล ( Databas

สราง "ฐานขอมูล" กอน ฐานขอมูลนี้อาจเปรียบไดกับโ

n
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ตัวอยางที่ 4 การใชการใช คําสอบถาม DESCRIBE หรือ DESC 

mysql> DESCRIBE question_user; 

-------------+------+-----+---------+----------------+ 

| Type      | Null | Key  | Default | Extra  

-------------+------+-----+---------+----------------+ 

| int(11) | NO   | PRI  | NULL    | auto_increment

| varchar(30) | NO   | | NULL    |    

| varchar(30) | NO   | | NULL    |    

| before_name | varchar(20) | YES  | | NULL    |    

| varchar(60) | YES  | | NULL    |    

varchar(60) | YES  | | NULL    |    

| varchar(1) | NO   | | 3       |     

-------------+------+-----+---------+----------------+ 

คําสั่งที่ใชสําหรับลบฐานขอมูล หรือตาราง มีรูปแบบดังนี้

หรือ ชื่อฐานขอมูล; 

ออกจะทําใหทุกๆ ตารางที่อยูในฐานขอมูลนั้นๆ ถูกลบออกไปดวย 

การใชคําสั่ง DROP เพื่อลบฐานขอมูล parinya_db 

EXIT 

EXIT เปนคําสั่งที่ใชสําหรับออกจากโปรแกรม MySQL

การใชคําสั่ง QUIT หรือ EXIT เพื่อออกจากระบบฐานขอมูล

องคประกอบของฐ2 องคประกอบของฐานขอมูลานขอมูล 

โดยทั่วไปแลว องคประกอบหลักของระบบฐานขอมูล MySQL จะมีลักษณะดัง

Database) ในการที่จะจัดเก็บขอมูลใน MySQL ได จะตองเริ่มตนที่การ

กอน ฐานขอมูลนี้อาจเปรียบไดกับโฟลเดอรที่อยูในไดเรกทอรี  

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

efault | Extra  | 

| NULL    | auto_increment | 

| NULL    |    | 

| 

| 

| 

| 

| 

มีรูปแบบดังนี้ 

ถูกลบออกไปดวย ตัวอยางดังนี้ 

MySQL ตัวอยางดังนี้ 

ระบบฐานขอมูล MySQL 

จะมีลักษณะดังตอไปนี ้

ได จะตองเริ่มตนที่การ
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13.2.2 ตาราง (Table) คือ

ตารางพนักงาน ตารางสินคา ตารางลูกคา เปนตน ทั้งนี้ตารางอาจเปรียบไดกับไฟลตางๆ ที่อยูในโฟลเดอร

นั่นเอง และฐานขอมูลหนึ่งๆ จะมีตาราง

ภายในระบบที่จะพัฒนา) เชนเดียวกับโฟลเดอรหนึ่งๆ จะมีไฟลอยู

13.2.3 ขอบเขตขอมูล ภายใน

ตารางนั้นจะเก็บขอมูลอะไรบาง โดยปกติแลวขอมูลที่จัดเก็บในตารางเดียวกัน จะตองมีความเกี่ยวของ

อยางใดอยางหนึ่งตอกัน เชน หากเปนตารางที่จัดเก็บขอมูลของพนักงาน ก็อาจประกอบไปดวย

ขอมูลรหัส ชื่อ ที่อยู ตําแหนง และเงินเดือน เปนตน นอกจากนี้แลว แตละ

ขอมูลใหสัมพันธกับขอมูลที่จะจัดเก็บใน

เนื่องจากขอบเขตขอมูลใชสํา

แตกตางกันออกไป เชน ชื่อ หรือ ที่อยูเปนขอมูลชนิด

เปนวันเกิดก็มักจะเปนขอมูลชนิดวันเวลา เปนตน

ตางกันออกไปตามลักษณะของขอมูล ดังนั้นทุก

ขอบเขตขอมูลเสมอ สําหรับ MySQL 

ขอมูลชนิดตัวเลขนั้นมีอยูหลายชนิดตามขนาดของตัวเลข และในแตละชนิดสามารถ

กําหนดเพิ่มเติมเปนจํานวนบวกหรือ

ดังตารางตอไปนี้ 

TINYINT 1 SIGNED 

UNSIGNED

SMALLINT 2 SIGNED 

UNSIGNED

MEDLUMINT 3 SIGNED 

UNSIGNED

INT 4 SIGNED 

UNSIGNED

BIGINT 8 SIGNED 

UNSIGNED

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

คือ ตาราง มีลักษณะการแยกจัดเก็บขอมูล ในแตละเรื่องออกจากกัน เชน 

ตารางพนักงาน ตารางสินคา ตารางลูกคา เปนตน ทั้งนี้ตารางอาจเปรียบไดกับไฟลตางๆ ที่อยูในโฟลเดอร

นั่นเอง และฐานขอมูลหนึ่งๆ จะมีตารางจํานวนเทาไหรก็ได (ขึ้นอยูกับการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล

เชนเดียวกับโฟลเดอรหนึ่งๆ จะมีไฟลอยูจํานวนเทาไรก็ได 

ภายในตารางจะประกอบไปดวยขอบเขตขอมูลตางๆ เพื่อกําหนดวา 

รางนั้นจะเก็บขอมูลอะไรบาง โดยปกติแลวขอมูลที่จัดเก็บในตารางเดียวกัน จะตองมีความเกี่ยวของ

หากเปนตารางที่จัดเก็บขอมูลของพนักงาน ก็อาจประกอบไปดวย

เงินเดือน เปนตน นอกจากนี้แลว แตละขอบเขตขอมูล

ขอมูลใหสัมพันธกับขอมูลที่จะจัดเก็บในขอบเขตขอมูลนั้นดวย 

3 ชนิดขอมูลสําหรับกําหนดใหกับสําหรับกําหนดใหกับ ขอบเขตขอมูล 

ใชสําหรับเก็บขอมูลในแตละเรื่อง โดยขอมูลเหลานี้อาจจะมีหลายชนิด

แตกตางกันออกไป เชน ชื่อ หรือ ที่อยูเปนขอมูลชนิดขอความ และเงินเดือนมักจะเปนชนิดตัวเลข และถา

เปนวันเกิดก็มักจะเปนขอมูลชนิดวันเวลา เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากวิธีในการจัดการกับขอมูลเหลานี้ จะ

ตางกันออกไปตามลักษณะของขอมูล ดังนั้นทุกขอบเขตขอมูลของตาราง จะตองกําหนดชนิดขอมูลใหกับ

MySQL ไดแบงชนิดขอมูลของขอบเขตขอมูล ดังนี้ 

3.1 ขอมูลชนิดตัวเลข  

ขอมูลชนิดตัวเลขนั้นมีอยูหลายชนิดตามขนาดของตัวเลข และในแตละชนิดสามารถ

หรือลบ (SIGNED) หรือเปนไดเฉพาะจํานวนบวกอยางเดียว

 MySQL ชนิดตัวเลข ตารางที่ 1 แสดงชนิดขอมูลของ 

แสดงชนิดขอมูลของ ชนิด ไบต 

รองรับรองรับ 

คาต่ําสุด คาสูงสุด

-128 127 

UNSIGNED 0 255 

-32768 32767 

UNSIGNED 0 65535 

-8388608 8388067 

UNSIGNED 0 16777215 

-2147483648 2147483647

UNSIGNED 0 4294967295

-9223372036854775808 9223372036854775807

UNSIGNED 0 18446744073709551615

MySQL 

ในแตละเรื่องออกจากกัน เชน 

ตารางพนักงาน ตารางสินคา ตารางลูกคา เปนตน ทั้งนี้ตารางอาจเปรียบไดกับไฟลตางๆ ที่อยูในโฟลเดอร

ความสัมพันธของขอมูล

ตางๆ เพื่อกําหนดวา 

รางนั้นจะเก็บขอมูลอะไรบาง โดยปกติแลวขอมูลที่จัดเก็บในตารางเดียวกัน จะตองมีความเกี่ยวของ

หากเปนตารางที่จัดเก็บขอมูลของพนักงาน ก็อาจประกอบไปดวยขอบเขต

ขอบเขตขอมูลจะตองระบุชนิด

ขอมูลเหลานี้อาจจะมีหลายชนิด

เงินเดือนมักจะเปนชนิดตัวเลข และถา

ทั้งนี้เนื่องจากวิธีในการจัดการกับขอมูลเหลานี้ จะ

จะตองกําหนดชนิดขอมูลใหกับ

ขอมูลชนิดตัวเลขนั้นมีอยูหลายชนิดตามขนาดของตัวเลข และในแตละชนิดสามารถ

หรือเปนไดเฉพาะจํานวนบวกอยางเดียว (UNSIGNED) 

คาสูงสุด 

2147483647 

4294967295 

9223372036854775807 

18446744073709551615 



ปริญญา นอยดอนไพร 

ตารางที่ 1 (ตอ) 

ชนิด ไบต รองรับ

FLOAT 4 SIGNED

UNSIGNED

DOUBLE 8 SIGNED

UNSIGNED

วาม

วาม

จะตองระบุความยาวสูงสุดของ

VARCHAR(250) เปนตน สวนชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ ไมจําเปนตองระบุคาคว

ชนิด 

CHAR (length) 

VARCHAR (length) 

YINYTEXT 

TEXT 

MEDIUMTEXT 

LONGTEXT 

13.3.3 ขอมูลชนิด BLOB 

ขอมูลชนิด BLOB 

แบบไบนาร ีมีรายละเอียดดังตาราง

ชนิด 

TINYBLOB 255

BLOB 65535

MEDIIUMBLOB 16777215

LONGBLOB 4294967295

ขอมูลชนิด SET 

ขอมูลที่จะกําหนดใหกับขอบเขตขอมูล

n
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รองรับ คาต่ําสุด 

SIGNED -3.402823466E+38 -1.1754966E

UNSIGNED 1.7976931348632157E+38 3.402823466+38

SIGNED -1.7976931348623157E+308 -2.2250738585072014E

UNSIGNED 2.225073858072014E-308 1.7976931348623157E+308

3.2 ขอมูลชนิดขอคขอความ ขอมูลชนิดขอคขอความ

 ที่กําหนดได ดังตารางที่ 13.2 ทั้งนี้ขอมูลชนิด CHAR

จะตองระบุความยาวสูงสุดของขอความลงไปดวย กําหนดไดไมเกิน 255 เชน

สวนชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ ไมจําเปนตองระบุคาความยาวของขอความ

ตารางที่ 2 แสดงชนิดขอมูลของ แสดงชนิดขอมูลของ  MySQL ชนิดขอความ 

คาสูงสุด 

255 

255 

255 

65535 

16777215 

4294967295 

BLOB (Binary Large Object) 

BLOB 

มีรายละเอียดดังตาราง

มักใชกับขอมูลประเภทรูปภาพ หรือมัลติมีเดีย      
ที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงชนิดขอมูลของ แสดงชนิดขอมูลของ MySQL ชนิด BLOB 

คาสูงสุด 

255 

65535 

16777215 

4294967295 

3.4 ขอมูลชนิด SET SET และ ENUM 

SET และ ENUM คือ กลุมของขอมูลที่ทราบคาที่แนนอนแล

ขอบเขตขอมูลชนิดนี้ไดตองเปนขอมูลที่เปนสมาชิกของ SET 

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

คาสูงสุด 

1.1754966E-38 

3.402823466+38 

2.2250738585072014E-308 

1.7976931348623157E+308 

CHAR และ VARCHAR 

เชน CHAR(50) หรือ 

ามยาวของขอความ 

มีเ มีลักษณะเปนขอมูล

คือ กลุมของขอมูลที่ทราบคาที่แนนอนแลวจํานวนหนึ่ง 

SET หรือ ENUM เทานั้น 
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โดยขอมูลชนิด SET จะมีสมาชิกไดไมเกิน 

ชนิด 

SET SET ("member1”, 

ENUM ENUM ("member1”, 

13.3.5 ขอมูลชนิดวันเวลา

โดยปกติขอมูลชนิดวันเวลาของ 

YYYY-MM-DD หรือ Year

เชน วันที่ 20 เดือนตุลาคม ป ค

ชนิด รายละเอียด

DATE เฉพาะขอมูลวันเดือนป

TIME เฉพาะขอมูลเวลา 

DATETIME ทั้งวันเดือนปและเวลา

มูล

แอททริบิวต (Attribute) 

กําหนดใหกับขอบเขตขอมูล แอททริบิวต

ชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดดวย แตตองกําหนดใหสัมพันธกับชนิดขอมูลของ

แอททริบิวตของขอบเขตขอมูล ดังตารางที่ 

มูล

แอททริบิวต 

NOT NULL หามขอบเขตขอมูล

เสมอ นิยมใชกําหนด

BINARY ใชกับขอมูลชนิด

CHAR หรือ 

ใหญมีความหมายแตกตางกัน

สืบคนจะไมคํานึงวาจะเปนตัว

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

จะมีสมาชิกไดไมเกิน 64 ตัว และ ENUM มีสมาชิกไดไมเกิน 65,535

  4 ขอบเขตขอมูลประเภทนี้ ดังตารางที่

ตารางที่ ตารางที่ 4 แสดงชนิดขอมูลของ 

แสดงชนิดขอมูลของ

 MySQL ชนิด SET และ ENUM 

รูปแบบ 

member1”, "member2”,…, "member64”) 

member1”, "member2”,…, "member65535”) 

ขอมูลชนิดวันเวลา 

โดยปกติขอมูลชนิดวันเวลาของ MySQL จะอยูในรูปแบบตอไปนี้ 

Year-Month-Date 

เดือนตุลาคม ป ค.ศ. 2010 จะตองกําหนดเปน 2010-10

ตารางที่ 5 แสดงชนิดขอมูลของ แสดงชนิดขอมูลของ MySQL ชนิดวันเวลา 

รายละเอียด คาสูงสุด 

เฉพาะขอมูลวันเดือนป 1000 01 01 ถึง  9999 12 31 

-838:59:59 ถึง 838:59:59 

ทั้งวันเดือนปและเวลา 1000-01-01 00:00:00 ถึง 9999-12

4 แอททริบิวตสําหรับกําหนดใหกับขอบเขตขอมูล 

Attribute) หรือแฟล็ก (Flag) คือ ขอกําหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากชนิดขอมูลที่

แอททริบิวตจะชวยใหจัดการขอมูลไดสะดวกขึ้น และบาง

ชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดดวย แตตองกําหนดใหสัมพันธกับชนิดขอมูลของ

ดังตารางที่ 13.6 

ตารางที่ 6 แสดงแอททริบิวตสําหรับกําหนดใหกับขอบเขตขอมูล ใน MySQL 

รายละเอียด 

ขอบเขตขอมูลเปนคาวาง (NULL) คือ จะตองใสขอมูลใหกับ

นิยมใชกําหนดเพื่อควบคุมความถูกตองของตาราง 

ใชกับขอมูลชนิด CHAR หรือ VARCHAR โดยปกติแลวการจัดเรียงขอมูล

หรือ VARCHAR จะเปนแบบ case-sensitive (ตัวอักษร

มีความหมายแตกตางกัน) แตหากระบุ "แอททริบิวต" 

สืบคนจะไมคํานึงวาจะเปนตัวอักษรพิมพเล็กหรือพิมพใหญ 

MySQL 

65,535 ตัว รูปแบบของ

คาสูงสุด 

64 

65535 

10-20 

12-31  23-59-59 

คือ ขอกําหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากชนิดขอมูลที่

และบางแอททริบิวตก็ยัง

ชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดดวย แตตองกําหนดใหสัมพันธกับชนิดขอมูลของขอบเขตขอมูล 

จะตองใสขอมูลใหกับขอบเขตขอมูล

โดยปกติแลวการจัดเรียงขอมูลชนิด 

ตัวอักษรพิมพเล็กและพิมพ

" เปน BINARY การ



ปริญญา นอยดอนไพร 

ตารางที่ 6 (ตอ) 

แอททริบิวต 

AUTO_INCREMENT กําหนดให

จะเริ่มจาก 

เ ปลี่ ย น แ ปล งแก ไ ข ไ ด ทั้ ง นี้

AUTO_INCREMEN 

INT 

NOT NULL

DEFAULT เปนการกําหนดคาให

คาที่ใชกันบอยๆ เชน พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง ดังนั้นจึงอาจกําหนดคา 

DEFAULT 

INDEX ใชในการจัดเรียงลําดับขอมูลจ

เรียงลําดับจะชวยใหคนหารวดเร็วขึ้น สามารถจัดเรียงลําดับขอมูลไดมากกวา

ขอบเขตขอมูล

ออกไปตางหาก เนื่องจากเรื่อง

ฐานขอมูล

UNIQUE เปน 

ขอบเขตขอมูล

เลย เชน

จะไมยอมรับขอมูลนั้น

ตรวจสอบความถูกตองไดอีกทางหนึ่ง

PRIMARY KEY เปน 

ขอบเขตขอมูล

ขอบเขตขอมูล

กัน โ

กําหนด

5 การสรางฐานขอมูล 

ขั้นตอนการสรางฐานขอมูลเปนขั้นตอนแรกสุดกอนเริ่มขั้นตอนตอๆ ไป การสรางฐานขอมูลมี

รูปแบบดังนี้ 

รูปแบบ 

CREATE DATABASE (IF NOT EXISTS) 

n
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รายละเอียด 

กําหนดใหใสตัวเลขลงไปในขอบเขตขอมูลแบบอัตโนมัติ ตัวเลขที่ใสเขาไปโดยปกติ

เริ่มจาก 1 แลวเพิ่มคาครั้งละ 1 ไปเรื่อยๆ คาที่โปรแกรมใสให

เ ป ลี่ ย น แ ปล งแก ไ ข ไ ด  ทั้ ง นี้ ข อบ เ ขตข อมู ล ที่ จ ะกํ า หนด ให เ ป น แบ บ 

AUTO_INCREMEN ได ตองกําหนดชนิดขอมูลใหเปนแบบเลขจํานวนเ

INT เปนตน และหามใชรวมกับแอททริบิวต NULL แตสวนมากนิยมใชรวมกับ 

NOT NULL 

เปนการกําหนดคาใหกับขอบเขตขอมูล ดวยคาใดคาหนึ่งเอาไวลวงหนา มักเปน

คาที่ใชกันบอยๆ เชน พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง ดังนั้นจึงอาจกําหนดคา 

DEFAULT ใหแกขอบเขตขอมูลเพศ เปน 'หญิง' เปนตน 

ใชในการจัดเรียงลําดับขอมูลจากนอยไปหามาก หรือมากไปหานอย

เรียงลําดับจะชวยใหคนหารวดเร็วขึ้น สามารถจัดเรียงลําดับขอมูลไดมากกวา

ขอบเขตขอมูล เมื่อสราง INDEX โปรแกรมฐานขอมูลจะสรางไฟล

ออกไปตางหาก เนื่องจากเรื่อง INDEX ถือวาเปนเรื่องสําคัญอยางหนึ่งของ

ฐานขอมูล 

เปน INDEX ในอีกลักษณะหนึ่ง โดยมีขอกําหนดที่สําคัญ

ขอบเขตขอมูลเดียวกัน ใชกับขอมูลที่คาดวาขอมูลในแตละแถวจะไม

เลย เชน รหัสพนักงาน อีเมล เปนตน และถาใสขอมูลซ้ํากับที่มีอยูแล

จะไมยอมรับขอมูลนั้น ดังนั้นแอททริบิวต UNIQUE 

ตรวจสอบความถูกตองไดอีกทางหนึ่ง 

เปน INDEX ในอีกลักษณะหนึ่ง โดย PRIMARY KEY คือ 

ขอบเขตขอมูลหลักของตาราง แต PRIMARY KEY 

ขอบเขตขอมูลที่จะใชเปน PRIMARY KEY ขอมูลในขอบเขตขอมูล

กัน โดยทั่วไปทุกๆ ตารางจะตองมีขอบเขตขอมูลอยางนอย

กําหนดเปน PRIMARY KEY 

ขั้นตอนการสรางฐานขอมูลเปนขั้นตอนแรกสุดกอนเริ่มขั้นตอนตอๆ ไป การสรางฐานขอมูลมี

CREATE DATABASE (IF NOT EXISTS) ชื่อฐานขอมูล; 

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

ติ ตัวเลขที่ใสเขาไปโดยปกติ

ไปเรื่อยๆ คาที่โปรแกรมใสใหจะไมสามารถ

ที่ จ ะกํ า หนด ให เ ป น แบ บ 

ได ตองกําหนดชนิดขอมูลใหเปนแบบเลขจํานวนเต็ม เชน 

แตสวนมากนิยมใชรวมกับ 

ดวยคาใดคาหนึ่งเอาไวลวงหนา มักเปน

คาที่ใชกันบอยๆ เชน พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง ดังนั้นจึงอาจกําหนดคา 

 

ากนอยไปหามาก หรือมากไปหานอย ขอมูลที่

เรียงลําดับจะชวยใหคนหารวดเร็วขึ้น สามารถจัดเรียงลําดับขอมูลไดมากกวา 1 

โปรแกรมฐานขอมูลจะสรางไฟล INDEX แยก

ถือวาเปนเรื่องสําคัญอยางหนึ่งของ

ในอีกลักษณะหนึ่ง โดยมีขอกําหนดที่สําคัญ คือ หามมีขอมูลซ้ํากันใน

เดียวกัน ใชกับขอมูลที่คาดวาขอมูลในแตละแถวจะไมมีทางซ้ํากันได

เปนตน และถาใสขอมูลซ้ํากับที่มีอยูแลว โปรแกรม

สามารถนํามาชวยในการ

 ขอบเขตขอมูลที่จะใชเปน

มีขอกําหนดที่สําคัญคือ 

ขอบเขตขอมูลนั้นจะตองไมซ้ํา

อยางนอย 1 ขอบเขตขอมูล ที่

ขั้นตอนการสรางฐานขอมูลเปนขั้นตอนแรกสุดกอนเริ่มขั้นตอนตอๆ ไป การสรางฐานขอมูลมี
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หมายเหตุ 

IF NOT EXISTS ใชปองกัน

ฐานขอมูลใหมให หากชื่อฐานขอมูลใหมไปตรงกับชื่อฐานขอมูลเดิมที่มีอยู 

ABASE

จากตัวอยางที่ 13.7 เปนการสรางฐานขอมูลชื่อ 

เก็บตารางตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถตรวจสอบไดวาฐานขอมูลไดถูกสรางแลวหรือ

SHOW DATABASES กอนหนาที่ไดอธิบายไปแลว

6 การสรางตาราง 

การสรางตารางใหมจะใชคําสั่ง

ไวในฐานขอมูลที่ไดเลือกใชไวกอนหนานี้

ยาวไดไมเกิน 64 ตัวอักษร และหามใชอักขระ 

อางถึงตาราง ตารางจะมีโครงสรางประกอบดวย

ททริบิวตเพิ่มเติมอ่ืนๆ มีรายละเอียด

ขอบเขต
ขอมูล 

ชนิด 

name VARCHAR(40) 
address VARCHAR(40) 
email VARCHAR(40) 
url VARCHAR(40) 
comment TEXT 

mysql> USE guestbook; 

Database changed 

mysql> CREATE TABLE user ( 

-> name VARCHAR (40), 

-> address VARCHAR (40),

-> email  VARCHAR (40),

-> url VARCHAR (40), 

-> comment TEXT); 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ใชปองกันการสรางชื่อฐานขอมูลซ้ํากัน ความหมายคือ

หากชื่อฐานขอมูลใหมไปตรงกับชื่อฐานขอมูลเดิมที่มีอยู (จะระบุหรือไมก็ได

mysql> CREATE DATABASE 

ตัวอยางที่ 7 การใช CREATE DATCREATE DATABASE 

เพื่อสรางฐานขอมูลใหมดังนี้ mysql> CREATE DATABASE guestbook;guestbook; 

เปนการสรางฐานขอมูลชื่อ guestbook โดยฐานขอมูลที่สรางขึ้นนี้ใชเพื่อ

เก็บตารางตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถตรวจสอบไดวาฐานขอมูลไดถูกสรางแลวหรือไม โดย

กอนหนาที่ไดอธิบายไปแลว หรือใช IF NOT EXISTS รวมดวย 

คําสั่งเพื่อกําหนดโครงสรางของตาราง ตารางใหมที่จะสรางนี้ จะถูกสราง

ไดเลือกใชไวกอนหนานี้ โดยมีกฎการตั้งชื่อตารางที่สําคัญ คือ อนุญาตใหตั้งชื่อที่มีความ

ตัวอักษร และหามใชอักขระ "/" หรือ "." ในชื่อตาราง เพราะอาจเกิดขอผิดพลาด

จะมีโครงสรางประกอบดวย ชื่อตาราง ชื่อขอบเขตขอมูล ชนิดขอมูล

มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 7 ตัวอยางโครงสรางตารางตาราง  user 

วางเปลา 
(null) 

คา
ปริยาย 

คีย หมายเหตุ

- - - ชื่อผูใชงาน 
- - - ที่อยู 
- - - อีเมล 
- - - ที่อยู URL 
- - - หมายเหตุ 

ตัวอยางที่ 7 ตัวอยางการสรางการสราง ตาราง user ในฐานขอมูล guestbook 

 

 

(40), 

(40), 

MySQL 

ความหมายคือ ระบบจะไมสราง

จะระบุหรือไมก็ได) 

โดยฐานขอมูลที่สรางขึ้นนี้ใชเพื่อ

โดยใชคําสอบถาม 

ใหมที่จะสรางนี้ จะถูกสราง

คือ อนุญาตใหตั้งชื่อที่มีความ

เพราะอาจเกิดขอผิดพลาดในการ

ชนิดขอมูล ขนาด และแอ

หมายเหตุ 
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5 ขอบเขตขอมูล ประกอบดวย

สามารถสรางไดหลายวิธีและสามารถกําหนด

ขอบเขต
ขอมูล 

ชนิด 

emp_id INT 
firstname VARCHAR(30
lastname VARCHAR(30)
position VARCHAR(20)
salary MEDIUMINT
address TEXT 
email VARCHAR(40)
phone VARCHAR(30)

ริบิวต

oyees (

-> emp_id  INT NOT NULL 

-> firstname  VARCHAR

-> lastname  VARCHAR

-> position   VARCHAR

-> salary   MEDIUMINT UNSIGNED,

-> address  TEXT,

-> email  VARCHAR

-> phone VARCHAR (30) 

PRIMARY KEY

ขอกําหนดที่สําคัญ คือ ขอบเขตขอมูล

ขอบเขตขอมูลที่ตองการใชเปน

ขอบเขตขอมูล มาเปน PRIMARY KEY

"firstname" และ "lastname

ขอมูล "firstname" เปน PRIMARY KEY

lastname เปน PRIMARY KEY

n
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จากตัวอยางที่ 7 แสดง ตัวอยางการสรางตาราง user ในฐานขอมูล guestbook 

ประกอบดวย name, address, email, url และ comment

สามารถสรางไดหลายวิธีและสามารถกําหนดแอททริบิวตใหกับขอบเขตขอมูลไดมากกวา

มีตัวอยางดังนี้ 

ตารางที่ 8 ตัวอยางโครงสรางโครงสราง ตาราง employees 

วางเปลา 
(null) 

คา
ปริยาย 

คีย 

NOT NULL - PK รหัสพนักงาน
30) NOT NULL - - ชื่อพนักงาน
0) NOT NULL - - นามสกุลพนักงาน
0) - - - ตําแหนงงาน

MEDIUMINT - - - เงินเดือน 
- - - ที่อยู 

0) NOT NULL - - อีเมล (UNIQUE
0) NOT NULL - - เบอรโทรศัพท

ขอบเขตขอมูลมากกวา ตัวอยางที่ 8 การสรางตารางและกําหนดแอททริบิวต

mysql> CREATE TABLE emplCREATE TABLE employees 

( INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

VARCHAR (30) NOT  NULL, 

VARCHAR (30) NOT  NULL, 

VARCHAR (20), 

MEDIUMINT UNSIGNED, 

TEXT, 

VARCHAR (40) NOT NULL UNIQUE, 

VARCHAR (30) NOT NULL UNIQUE) ; 

6.1 การกําหนด PRIMARY KEYPRIMARY KEY 

PRIMARY KEY คือ ขอบเขตขอมูลที่ใชเปนขอบเขตขอมูลหลักของตาราง โดยมี

ขอบเขตขอมูลที่จะใชเปน PRIMARY KEY ตองไมมีขอมูลที่ซ้ํากันเลย แตกรณีที่

ที่ตองการใชเปน PRIMARY KEY มีโอกาสที่ขอมูลจะซ้ํากัน ก็สามารถเลือกมากกวา

PRIMARY KEY รวมกันได เชน สมมติตารางพนักงานประกอบดวย

lastname" หากคาดวาชื่อของพนักงานอาจซ้ํากันได ดังนั้นจึงไมสามารถใช

PRIMARY KEY เพียงขอบเขตขอมูลเดียวได จึงอาจเลือกใชทั้ง

PRIMARY KEY รวมกัน 

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

guestbook ประกอบดวย 

comment นอกจากนี้ตารางยัง

มากกวา 1 แอททริบิวต 

หมายเหตุ 

รหัสพนักงาน 
ชื่อพนักงาน 
นามสกุลพนักงาน 
ตําแหนงงาน 
เงินเดือน (UNSIGNED) 

UNIQUE) 
เบอรโทรศัพท (UNIQUE) 

มากกวา  1 แอททริบิวต 

หลักของตาราง โดยมี

ตองไมมีขอมูลที่ซ้ํากันเลย แตกรณีที่

มีโอกาสที่ขอมูลจะซ้ํากัน ก็สามารถเลือกมากกวา 1 

พนักงานประกอบดวยขอบเขตขอมูล 

หากคาดวาชื่อของพนักงานอาจซ้ํากันได ดังนั้นจึงไมสามารถใชขอบเขต

เดียวได จึงอาจเลือกใชทั้ง firstname และ 
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กรณีที่ตองใชหลาย

แอททริบิวต PRIMARY KEY แบบแยก

รูปแบบ 

PRIMARY KEY (column1, column2,…)

โดยการระบุตอจาก

ตัวอยางที่ 9 การระบ ุ 

mysql> CREATE TABLE employees

-> firstname  VARCHAR (

-> lastname  VARCHAR (30)

-> position  VARCHAR (20),

-> salary  MEDIUMINT UNSIGNED,

-> address  TEXT, 

-> email  VARCHAR (40) 

-> phone VARCHAR (30) NOT

-> PRIMARY KEY (firstname

จากตัวอยางที่ 13.9 

ขอบเขตขอมูลของตาราง employees

firstname และ lastname เปน PRIMARY KEY

13.6.2 ขอบเขตขอมูลแบบ 

จากขอกําหนดของ 

สรางขอบเขตขอมูลแบบ UNIQUE

(ตางจาก PRIMARY KEY ที่จะนําขอบเขตขอมูล

จะสรางขอบเขตขอมูลแบบ UNIQUE

ขอมูลเดียวกันตองไมมีขอมูลที่ซ้ํากันเลย ดังนั้นการสราง

สรางรวมดวยฟงกชัน UNIQUE ( ) 

รวมกับฟงกชัน UNIQUE ( )) ตัวอยางดังนี้

mysql> CREATE TABLE employees

-> firstname  VARCHAR (

-> lastname  VARCHAR (30)

-> position  VARCHAR (20),

-> salary  MEDIUMINT UNSIGNED,

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

กรณีที่ตองใชหลายขอบเขตขอมูลเปน PRIMARY KEY รวมกัน จึงไมสามารถระบุ

แบบแยกขอบเขตขอมูลได จะตองกําหนดในรูปแบบของฟงกชัน

(column1, column2,…) 

โดยการระบุตอจากขอบเขตขอมูลสุดทายของตารางตามรูปแบบที่ไดกลาวมาแลว เชน 

การระบุ PRIMARY KEY ใหกับขอบเขตขอมูลของตาราง employees

CREATE TABLE employees ( 

30) NOT NULL,

VARCHAR (30) NOT NULL,

(20), 

MEDIUMINT UNSIGNED, 

(40) NOT NULL UNIQUE, 

VARCHAR (30) NOT NULL UNIQUE 

irstname, lastname)); 

13.9 แสดงตัวอยางการสรางตาราง โดยระบุ PRIMARY KEY 

employees มากกวา 1 ขอบเขตขอมูล จากตัวอยางกําหนดใหขอบเขตขอมูล

PRIMARY KEY 

แบบ UNIQUE 

จากขอกําหนดของ UNIQUE คือ ขอมูลในขอบเขตขอมูลนั้นจะตองไมซ้ํากันเลย สามารถ

 ไดหลายขอบเขตขอมูล และแตละขอบเขตขอมูลจะเปนอิสระจากกัน 

ขอบเขตขอมูลที่เปน PRIMARY KEY มาพิจารณารวมกัน

UNIQUE ขึ้นมากี่ขอบเขตขอมูลก็ตาม ขอบเขตขอมูลเหลานั้น ใน

เดียวกันตองไมมีขอมูลที่ซ้ํากันเลย ดังนั้นการสราง UNIQUE แบบระบุแยกขอบเขตขอมูล

) ก็ใหผลที่ไมแตกตางกัน (เปลี่ยนแปลงคําสั่งจากตัวอยางที่ 

ตัวอยางดังนี้ 

ตัวอยางที่ 10  การระบุ UNIQUE ใหกับขอบเขตขอมูลของตาราง employees

CREATE TABLE employees ( 

30) NOT NULL,

VARCHAR (30) NOT NULL,

(20), 

MEDIUMINT UNSIGNED, 

MySQL 

รวมกัน จึงไมสามารถระบุ 

ฟงกชันรูปแบบดังนี้ 

สุดทายของตารางตามรูปแบบที่ไดกลาวมาแลว เชน 

employees 

PRIMARY KEY ใหกับ

จากตัวอยางกําหนดใหขอบเขตขอมูล 

นั้นจะตองไมซ้ํากันเลย สามารถ

จะเปนอิสระจากกัน 

มาพิจารณารวมกัน) นั่นคือ ไมวา

เหลานั้น ในขอบเขต

ขอบเขตขอมูล หรือจะ

เปลี่ยนแปลงคําสั่งจากตัวอยางที่ 13.9 โดยใช

employees 
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-> address  TEXT, 

-> email  VARCHAR

-> phone VARCHAR (30) NOT

-> UNIQUE (email, phone

INDEX เปนการจัดเรียงลําดับขอมูลเพื่อใหสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย 

MySQL จะสรางไฟล INDEX 

นอยไปหามาก หรือถาเปนตัวอักษรคือ เรียงจาก

นอย หรือจาก Z ไป A เขียนแทนดวย

ใหกับขอบเขตขอมูลใดขอบเขตขอมูล

UNIQUE หรือ PRIMARY KEY

mysql> CREATE TABLE employees

-> firstname  VARCHAR (

-> lastname  VARCHAR (30)

-> position  VARCHAR

-> salary  MEDIUMINT UNSIGNED,

-> address  TEXT, 

-> email  VARCHAR

-> phone VARCHAR (30) NOT

-> INDEX (email, phone

หากตองการกําหนดหลายๆ

สุดทาย โดยเรียงลําดับอยางไรก็ได 

mysql> CHEATE TABLE employees

-> emp_id  INT NOT NULL

-> firstname  VARCHAR (

-> lastname  VARCHAR (30) ,

-> position   VARCHAR

-> salary   MEDIUMINT UNSIGNED,

n

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล

VARCHAR (40) NOT NULL, 

VARCHAR (30) NOT NULL, 

phone)); 

6.3 การสราง INDEXINDEX 

เปนการจัดเรียงลําดับขอมูลเพื่อใหสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย 

แยกจากขอมูลไวตางหาก การเรียงลําดับขอมูลสามารถเรียงไดทั้งแบบจาก

นอยไปหามาก หรือถาเปนตัวอักษรคือ เรียงจาก A ไป Z โดยเขียนแทนดวย ASC และเรียงจากมากไปหา

เขียนแทนดวย DESC สําหรับคาโดยปริยาย คือ ASC ทั้งนี้สามารถสราง

ขอบเขตขอมูลหนึ่ง หรือกําหนดใหกับหลายๆ ขอบเขตขอมูล

 ดวยการกําหนดแบบฟงกชัน ดังตัวอยางที่ 13.11 

ตัวอยางที่ 11 การระบ ุ INDEX ใหกับขอบเขตขอมูลของตาราง employees

CREATE TABLE employees ( 

VARCHAR (30) NOT NULL,

VARCHAR (30) NOT NULL,

VARCHAR (20), 

MEDIUMINT UNSIGNED, 

VARCHAR (40) NOT NULL, 

VARCHAR (30) NOT NULL, 

phone)); 

6.4 การกําหนดหลายๆ  แอททริบิวตแบบฟงกชัน 

หากตองการกําหนดหลายๆ แอททริบิวตแบบฟงกชัน ก็ใหวางตอทาย

ลําดับอยางไรก็ได ตัวอยางดังนี้ 

ตัวอยางที่ 12 การกําหนดหลายๆ แอททริบิวตแบบฟงกชัน 

CHEATE TABLE employees ( 

INT NOT NULL , 

VARCHAR (30) ,

VARCHAR (30) , 

VARCHAR (20), 

MEDIUMINT UNSIGNED, 

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

เปนการจัดเรียงลําดับขอมูลเพื่อใหสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย 

เรียงลําดับขอมูลสามารถเรียงไดทั้งแบบจาก

และเรียงจากมากไปหา

ทั้งนี้สามารถสราง INDEX 

ขอบเขตขอมูลได เชนเดียวกับ 

employees 

ก็ใหวางตอทายขอบเขตขอมูล
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-> address  TEXT, 

-> email  VARCHAR (40) NOT NULL,

-> phone VARCHAR (30) NOT NULL

-> PRIMARY KEY (emp_id) ,

การสรางตาราง อาจสรางโดยการคัดลอกมาจากตารางที่มีอยู

ทั้งหมดก็จะทําใหตารางใหมมีลัก

ขอบเขตขอมูลก็ได รูปแบบการคัดลอกตาราง

รูปแบบ 

CREATE   TABLE ชื่อตารางใหม

SELECT ขอบเขตขอมูล

FROM ชื่อตารางเดิม

[WHERE  เงื่อนไข

SELECT…FROM 

หากตองการคัดลอกทุกขอบเขตขอมูล

mysql> CREATE TABLE employee2 SELECT * FROM employees;

ภาพที่ 13.1 แสดงลักษณะการทํางาน

ตาราง employees 

emp_id firstname lastname 

100 Parinya Noidonprai

200 Jaidee Ruktum 

300 Dennis Robert 

400 John Mackay 

ตาราง employees2 

emp_id firstname lastname 

100 Parinya Noidonprai

200 Jaidee Ruktum 

300 Dennis Robert 

400 John Mackay 

CREATE TABLE employee2 SELECT * FROM employees;

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

VARCHAR (40) NOT NULL, 

VARCHAR (30) NOT NULL, 

id) , INDEX (firstname, lastname) , UNIQUE (email, phone))

6.5 การสรางตารางใหมใหมจากตารางเดิมที่มีอยู 

อาจสรางโดยการคัดลอกมาจากตารางที่มีอยูกอนหนา

กษณะเหมือนกับตารางตนแบบทุกประการ หรืออาจเลือกเพียงบาง

ก็ได รูปแบบการคัดลอกตารางดังนี้ 

ชื่อตารางใหม 

ขอบเขตขอมูล_1, ขอบเขตขอมูล_2, …, ขอบเขตขอมูล_N

ชื่อตารางเดิม 

เงื่อนไข] 

SELECT…FROM เปนคําสอบถามสําหรับการคัดเลือกขอบเขตขอมูล

ขอบเขตขอมูล อาจใชเครื่องหมาย * แทนการระบุชื่อขอบเขตขอมูล

ตัวอยางที่ 13 การใชคําสั่งคําสั่ง CREATE TABLE รวมกับคําสอบถาม SELECT…FROM

CREATE TABLE employee2 SELECT * FROM employees; 

แสดงลักษณะการทํางานและผลลัพธเมื่อใช CREATE TABLE รวมกับ SELECT…FROM

position salary address email 

Noidonprai Manager 45000 Suratthani pa@sru.ac.th

Programmer 17000 Suratthani ja@sru.ac.th

Programmer 19000 Suratthani ha@sru.ac.th

Finance 18000 Chumphon jo@sru.ac.th

position salary address email 

Noidonprai Manager 45000 Suratthani pa@sru.ac.th

Programmer 17000 Suratthani ja@sru.ac.th

Programmer 19000 Suratthani ha@sru.ac.th

Finance 18000 Chumphon jo@sru.ac.th

CREATE TABLE employee2 SELECT * FROM employees; 

MySQL 

(email, phone)); 

กอนหนา ถาคัดลอกมา

ษณะเหมือนกับตารางตนแบบทุกประการ หรืออาจเลือกเพียงบาง

_N 

ขอบเขตขอมูลที่ตองการ 

ขอบเขตขอมูล ตัวอยางดังนี้ 

SELECT…FROM 

SELECT…FROM 

phone 

pa@sru.ac.th 077355466 

ja@sru.ac.th 077355123 

ha@sru.ac.th 077355443 

jo@sru.ac.th 077355889 

phone 

pa@sru.ac.th 077355466 

ja@sru.ac.th 077355123 

ha@sru.ac.th 077355443 

jo@sru.ac.th 077355889 
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จากตัวอยางที่

SELECT…FROM เพื่อสรางตารางใหม ชื่อ 

ตาราง employees แสดงผลลัพธที่ได ดังภาพที่ 

หากตองการคัดเลือกเพียงบาง

mysql> CREATE TABLE employee2 SELECT firstname, lastname FROM em

ปกติหากไมระบุเงื่อนไข ถาตารางตนแบบมีขอมูลอยูแลว ขอมูลนั้นก็จะถูกคัดลอกมา

ทั้งหมดทุกแถว แตสามารถกําหนดเงื่อนไขเพ่ือคัดลอกเฉพาะขอมูลที่ตองการได เชน

-> SELECT firstname, lastname

-> WHERE position = "

ภาพที่ 13.2  แสดงลักษณะการทํางานและผลลัพธเมื่อใช

…FROM แบบมีเงื่อนไข

13.7.1 การแทรกขอมูล

การแทรกขอมูลลงในตาราง

รูปแบบ 

INSERT INTO ชื่อตาราง

ตาราง employees 

emp_id firstname lastname

100 Parinya Noidonprai

200 Jaidee Ruktum

300 Dennis Robert

400 John Mackay

CREATE TABLE emp SELECT firstname, lastname, position FROM employees WHERE 

n
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จากตัวอยางที่

เพื่อสรางตารางใหม ชื่อ employee2 โดยคัดเลือกขอบเขตขอมูลและขอมูลทั้งหมดจาก

แสดงผลลัพธที่ได ดังภาพที่ 13.1 

หากตองการคัดเลือกเพียงบางขอบเขตขอมูล ก็ใหระบุชื่อขอบเขตขอมูล

CREATE TABLE employee2 SELECT firstname, lastname FROM em

ปกติหากไมระบุเงื่อนไข ถาตารางตนแบบมีขอมูลอยูแลว ขอมูลนั้นก็จะถูกคัดลอกมา

ทั้งหมดทุกแถว แตสามารถกําหนดเงื่อนไขเพ่ือคัดลอกเฉพาะขอมูลที่ตองการได เชน

ขตัวอยางที่ 14 ใชการใช CREATE TABLE รวมกับ SELECT…FROM 

แบบมีเงื่อนไแบบมีเงื่อนไข mysql> CREATE TABLE empCREATE TABLE emp 
firstname, lastname, position FROM employees 

"Programmer"; 

แสดงลักษณะการทํางานและผลลัพธเมื่อใชการใช CREATE TABLE 

แบบมีเงื่อนไข

7 การแทรก ปรับปรุง ลบ และ การเรียกดขูอมูลในตาราง 

ขอมูลในตารางดวย INSERT 

ขอมูลลงในตารางดวย INSERT มีรูปแบบดังนี้ 

ชื่อตาราง [ขอบเขตขอมูล1, ขอบเขตขอมูล2,… )] VALUES (

lastname position salary address email 

Noidonprai Manager 45000 Suratthani pa@sru.ac.th

Ruktum Programmer 17000 Suratthani ja@sru.ac.th

Robert Programmer 19000 Suratthani ha@sru.ac.th

Mackay Finance 18000 Chumphon jo@sru.ac.th

ตาราง emp 

firstname lastname position 

Jaidee Ruktum Programmer 

Dennis Robert Programmer 

CREATE TABLE emp SELECT firstname, lastname, position FROM employees WHERE 

position = "Programmer"; 

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

CREATE  13 เปนการใชคําสั่ง CREATE TABLE รวมกับคําสอบถาม 

โดยคัดเลือกขอบเขตขอมูลและขอมูลทั้งหมดจาก

ขอบเขตขอมูลลงไป ดังนี้ 

CREATE TABLE employee2 SELECT firstname, lastname FROM employees; 

ปกติหากไมระบุเงื่อนไข ถาตารางตนแบบมีขอมูลอยูแลว ขอมูลนั้นก็จะถูกคัดลอกมา

ทั้งหมดทุกแถว แตสามารถกําหนดเงื่อนไขเพ่ือคัดลอกเฉพาะขอมูลที่ตองการได เชน 

CREATE TABLE รวมกับ SELECT 

VALUES (คา1, คา2, ...) ; 

phone 

pa@sru.ac.th 077355466 

ja@sru.ac.th 077355123 

ha@sru.ac.th 077355443 

jo@sru.ac.th 077355889 

CREATE TABLE emp SELECT firstname, lastname, position FROM employees WHERE 
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ชื่อขอบเขตขอมูล

ตามลําดับการจัดเรียงของขอบเขตขอมูล

ตามลําดับการจัดเรียงของขอบเขตขอมูล

มูลในตารางดวย 

mysql> INSERT INTO employees VALUES

จากรูปแบบของ 

จะแทรกขอมูลมากกวา 1 แถว ก็ตองใช

MySQL ยังมีวิธีที่สามารถแทรกขอมูลพรอมกันครั้งละหลายๆ แถว โดย

ดังนี้ 

INSERT INTO ชื่อตาราง VALUES

(คาขอบเขตขอมูล_1_ของแถวที่

(คาขอบเขตขอมูล_1_ของแถวที่

…. 

…. 

…. 

(คาขอบเขตขอมูล_N_ของแถวที่

มูลในตารางดวย 

mysql> INSERT INTO employees VALUES

-> (123, "John", "Lee", "Finance"

-> (456, "Jim", "Murray", "Staff"

-> (789, "Jane", "Nuch", "Staff"

การปรับปรุงขอมูลในตาราง

ขอบเขตขอมูล และหลายระเบียน

การปรับปรุงขอมูลลงในตารางจะตอง

รูปแบบ 

UPDATE ชื่อตาราง SET ขอบเขตขอมูล

ขอบเขตขอมูล2=การคํานวณหรือคาใหมที่ตองการกําหนด

… ,

… ,

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ขอบเขตขอมูล จะกําหนดหรือไมก็ได โดยหากกําหนด จะตองระบุ

ขอบเขตขอมูลหากไมกําหนด จะตองระบุคา ใหครบทุกขอบเขตขอมูล

ขอบเขตขอมูลในตาราง 

ตัวอยางที่ 15 การแทรกขอมูลในตารางดวย INSERT 

INSERT INTO employees VALUES (123, "John", "john@example.com"

จากรูปแบบของ INSERT ที่กลาวมานี้ สามารถใสขอมูลไดเพียงครั้งละ 

แถว ก็ตองใช INSERT ซ้ําๆ ในทุกแถว อาจจะดูขอมูลไมสะดวกนัก แตใน 

ขอมูลพรอมกันครั้งละหลายๆ แถว โดย INSERT เพียงครั้งเดียว

VALUES 

ของแถวที่_1,คาของขอบเขตขอมูล_2_ของแถวที่_1,…) , 

ของแถวที่_2,คาของขอบเขตขอมูล_2_ของแถวที่_2,…) , 

ของแถวที่_N,คาของขอบเขตขอมูล_N_ของแถวที่_N,…);

ตัวอยางที่ 16 การแทรกขอการแทรกขอมูลในตารางดวย INSERT แบบหลายระเบียนในครั้งเดียว

INSERT INTO employees VALUES 

"Finance", "20000", "Suratthani", "jo@sru.ac.th" , "077355890"

"Staff", "17000", "Suratthani", "jim@sru.ac.th" , "077355000"

"Staff", "19000", "Chumphon", "jan@sru.ac.th" , "077355339"

7.2 การปรับปรุงขอมูลขอมูล ในตารางดวย UPDATE 

ขอมูลในตารางดวย UPDATE สามารถทําการปรับปรุงขอมูล

ระเบียนภายในคําสั่ง 1 คําสั่ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไข ซึ่งกําหนดไวใน

ขอมูลลงในตารางจะตอง โดยใช UPDATE มีรูปแบบโดยทั่วไปดังนี้ 

ขอบเขตขอมูล1=การคํานวณหรือคาใหมที่ตองการกําหนด

การคํานวณหรือคาใหมที่ตองการกําหนด2, 

MySQL 

จะกําหนดหรือไมก็ได โดยหากกําหนด จะตองระบุคาเรียง

ขอบเขตขอมูล และเรียง

"); 

สามารถใสขอมูลไดเพียงครั้งละ 1 แถว หาก

ไมสะดวกนัก แตใน 

เพียงครั้งเดียว มีรูปแบบ

 

 

_N,…); 

ในครั้งเดียว 

, "077355890") , 

sru.ac.th" , "077355000") , 

sru.ac.th" , "077355339"); 

ปรับปรุงขอมูลไดหลาย

เงื่อนไข ซึ่งกําหนดไวใน WHERE 

การคํานวณหรือคาใหมที่ตองการกําหนด1, 
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ขอบเขตขอมูลN=การคํานวณหรือคาใหมที่ตองการกําหนด

[WHERE เงื่อนไข] [LIMIT 

mysql> UPDATE employees

-> position='President

-> WHERE emp_id=001

จากตัวอยางเปนการปรับปรุงขอมูลในตาราง

address มีคาเทากับ 'Chumphon

ขอมูลก็ตอเมื่อ ขอบเขตขอมูล emp_id

การลบขอมูลในตาราง

ระเบียนเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการกําหนดเงื่อนไข

มีรูปแบบโดยทั่วไปดังนี้ 

รูปแบบ 

DELETE FROM ชื่อตาราง

จากตัวอยางเปนการลบขอมูลในตารางดวย

เงื่อนไขการลบ คือ ขอบเขตขอมูล

การใชคําสอบถาม

การใชคําสอบถาม SELECT สามารถแบงตามลักษณะการใชงาน

1) การใชคําสอบถาม

รูปแบบ 

SELECT ขอบเขตขอมูล

ขอบเขตขอมูล คือ

ดวยเครื่องหมาย Comma หากตองการ

mysql> SELECT * FROM 

n
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การคํานวณหรือคาใหมที่ตองการกําหนดN 

] [LIMIT กําหนดแถวเริ่มตนและจํานวนแถวที่ตองการปรับปรุง

ตัวอยางที่ 17 การปรับปรุงขอมูลในตาราง employees ดวย UPDATE

employees SET address='Chumphon', 

President' 

emp_id=001; 

ากตัวอยางเปนการปรับปรุงขอมูลในตาราง employees โดยกําหนดให

Chumphon' และ position มีคาเทากับ 'President' โดยมีเงื่อนไขวาจะปรับปรุง

emp_id มีคาเทากับ 001 เทานั้น 

7.3 การลบขอมูลในตารางดวย ในตารางดวย DELETE 
ลบขอมูลในตารางดวย DELETE สามารถทําการลบไดหลาย

การกําหนดเงื่อนไข WHERE การลบขอมูลในตาราง

ชื่อตาราง [WHERE เงื่อนไข] [LIMIT แถวเริ่มตนและจํานวนแถวที่จะลบ

ตัวอยางที่ 18 การลบขอมูลในตารางดวย  

DELETE FROM employees WHERE emp_id 

= 004; จากตัวอยางเปนการลบขอมูลในตารางดวย DELETE ในตาราง 

ขอบเขตขอมูล "emp_id" จะตองมีคาเทากับ 004 จึงจะลบขอมูล

7.4 การใชคําสอบถาม เพื่อเรียกดขูอมูลในตารางดวย SELECT 

สอบถามเพื่อเรียกดูขอมูลในตารางดวย SELECT สามารถระบุเงื่อนไขตางๆ ได 

สามารถแบงตามลักษณะการใชงาน มีรูปแบบดังนี้ 

คําสอบถามเพื่อเรียกดูขอมูลในตารางดวย SELECT อยาง

ขอบเขตขอมูล FROM ชื่อตาราง; 

ขอบเขตขอมูล คือ ขอบเขตขอมูลที่ตองการสอบถาม หากมีหลาย

หากตองการสอบถามขอมูลทุกขอบเขตขอมูล สามารถใชเครื่องหมาย

ตัวอยางที่ 19 การใช s

FROM employees; 

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

กําหนดแถวเริ่มตนและจํานวนแถวที่ตองการปรับปรุง]; 

UPDATE 

โดยกําหนดใหขอบเขตขอมูล 

โดยมีเงื่อนไขวาจะปรับปรุง

สามารถทําการลบไดหลายระเบียนภายใน หรือ

ขอมูลในตาราง โดยใช DELETE 

แถวเริ่มตนและจํานวนแถวที่จะลบ] ; 

ในตาราง "employees" โดยมี

จึงจะลบขอมูล 

สามารถระบุเงื่อนไขตางๆ ได 

อยางงาย 

หากมีหลายขอบเขตขอมูลจะคั่น

สามารถใชเครื่องหมาย * แทน

คําสอบถามเพื่อเรียกดขูอมูลทั้งหมด จากตาราง employeeemployees 
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ผลลัพธ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| emp_id | firstname | lastname   | position   | salary | address    | email        | phone     |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    100  | Parinya  | Noidonprai  | Manager    

|    200  | Jaidee   | Ruktum      | 

|    300  | Dennis  | Robert      | Programmer

|    400  | John     | Mackay      | Finance   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 rows in set (0.00 sec) 

จากตัวอยางที่

employees ผลลัพธที่ได มี 4 แถว

mysql> SELECT emp_id

ผลลัพธ 

-------------------------------------------------------------

| emp_id  | firstname | position 

-------------------------------------------------------------

|    100  | Parinya   | Manager  

|    200  | Jaidee    | Programmer

|    300  | Dennis    | Programmer

|    400  | John      | Finance 

-------------------------------------------------------------

4 rows in set (0.00 sec) 

2) การใชคําสอบถาม

รูปแบบ 

SELECT ขอบเขตขอมูล

[WHERE เงื่อนไข] 

[GROUP BY รายชื่อขอบเขตขอมูลที่ใชในการกําหนดกลุม

[HAVING เงื่อนไขที่ใชรวมกับ 

[ORDER BY ชนิดของการเรียงลําดับ

[LIMIT แถวเริ่มตนและจํานวนแถวที่จะ

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| emp_id | firstname | lastname   | position   | salary | address    | email        | phone     |

----------------------------------------------------------------------------------------------

| Manager    |  45000 | Suratthani  | pa@sru.ac.th

| Programmer |  17000 | Suratthani  | ja@sru.ac.th

| Programmer |  19000 | Suratthani  | ha@sru.ac.th

| Finance    |  18000 | Chumphon | jo@sru.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากตัวอยางที่ 13.19 เปนการใชคําสอบถามเพื่อเรียกดูขอมูลทั้งหมดจากตาราง 

แถว 

ตัวอยางที่ 20 การใชคําสอบถาม เพื่อเรียกดขูอบเขตขอมูลบางรายการ 

emp_id, firstname, position, salary FROM employees

------------------------------------------------------------- 

| position | salary  | 

------------------------------------------------------------- 

| Manager  |  45000  | 

| Programmer |  17000  | 

| Programmer |  19000  | 

| Finance |  18000  | 

------------------------------------------------------------- 

คําสอบถามเพื่อเรียกดูขอมูลในตารางดวย SELECT แบบมีเงื่อนไข

ขอบเขตขอมูล FROM ชื่อตาราง 

รายชื่อขอบเขตขอมูลที่ใชในการกําหนดกลุม] 

เงื่อนไขที่ใชรวมกับ GROUP BY] 

ชนิดของการเรียงลําดับ] 

แถวเริ่มตนและจํานวนแถวที่จะดูขอมูล] ; 

MySQL 

------------------------- 

| emp_id | firstname | lastname   | position   | salary | address    | email        | phone     | 

------------------------- 

| pa@sru.ac.th | 077355466 | 

| ja@sru.ac.th | 077355123 | 

| ha@sru.ac.th | 077355443 | 

| jo@sru.ac.th | 077355889 | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อมูลทั้งหมดจากตาราง 

employees; 

แบบมีเงื่อนไข 
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หมายเหตุ 

WHERE ใชสอบถามขอมูลแบบมีเงื่อนไข เปนการระบุคาเฉพาะขอมูลที่ตองการ

เงื่อนไขเพื่อดึงขอมูลบางแถวจากตารางก็ได โดยภายใน

ขอบเขตขอมูล ไดแก ชื่อขอบเขตขอมูล

ขอบเขตขอมูลที่ระบ ุ

โอเปอรเรเตอร 

= เทากับ

> มากกวา

< นอยกวา

>= มากกวาหรือเทากับ

<= นอยกวาหรือเทากับ

!= หรือ <> ไมเทากับ

IS NULL คาวาง 

IS NOT NULL ไมใชคาวาง

BETWEEN คาที่อยูระหวาง

IN คาที่อยูใน

NOT IN คาที่ ไม ไดอยู ใน

กําหนด

LIKE เหมือนกับรูปแบบที่กําหนด

NOT LIKE ไมเหมือนกับรูปแบบที่กําหนด

REGEXP Regular Expression

mysql> SELECT * FROM employees

ผลลัพธ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

| emp_id  | firstname  | lastname  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|    100  | Parinya  | Noidonprai

|    200  | Jaidee   | Ruktum  

|    300  | Dennis   | Robert  

n

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล

ขอมูลแบบมีเงื่อนไข เปนการระบุคาเฉพาะขอมูลที่ตองการ

เงื่อนไขเพื่อดึงขอมูลบางแถวจากตารางก็ได โดยภายใน WHERE ประกอบดวยสวนสําคัญ ไดแก ชื่อ

ขอบเขตขอมูลโอเปอรเรเตอร และขอมูลเฉพาะที่ตองการแสดงเปนเงื่อนไขของ

ตารางที่ 9  แสดงโอเปอรเรเตอร ที่ใชงานรวมกับ WHERE 

ชื่อ ตัวอยาง

เทากับ column = 8000 

มากกวา column > 66.00 

นอยกวา column < 66.00 

มากกวาหรือเทากับ column >= 66.00 

นอยกวาหรือเทากับ column <= 66.00 

ไมเทากับ column !=0 

 column IS NULL 

ไมใชคาวาง column IS NOT NULL

คาที่อยูระหวาง column BETWEEN 0 AND 6

คาที่อยูในขอบเขตขอมูลที่กําหนด column IN ("mai", "

คาที่ ไม ไดอยู ในขอบเขตขอมูลที่

กําหนด 

column NOT IN ("mai

เหมือนกับรูปแบบที่กําหนด column LIKE ("mai

ไมเหมือนกับรูปแบบที่กําหนด column NOT LIKE ("

Regular Expression column REGEXP 

ตัวอยางที่ 21 การใช คําสอบถามเพื่อเรียกดูขอมูลในตารางดวย SELECT

employees WHERE address = "Suratthani"; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| lastname   | position    | salary  | address   | email  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Noidonprai | Manager     |  45000 | Suratthani | pa@sru.ac.th 

| Ruktum   | Programmer |  17000 | Suratthani | ja@sru.ac.th 

| Robert   | Programmer |  19000 | Suratthani | ha@sru.ac.th 

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

ขอมูลแบบมีเงื่อนไข เปนการระบุคาเฉพาะขอมูลที่ตองการสอบถาม อาจใช

ประกอบดวยสวนสําคัญ ไดแก ชื่อ

โอเปอรเรเตอร และขอมูลเฉพาะที่ตองการแสดงเปนเงื่อนไขของ

ตัวอยาง 

IS NOT NULL 

BETWEEN 0 AND 66.00 

", "mon") 

mai", "mon") 

mai%") 

NOT LIKE ("mai%") 

SELECT แบบมีเงื่อนไข 

------------------------------------ 

| email  | phone      | 

------------------------------------ 

| pa@sru.ac.th  | 077355466  | 

| ja@sru.ac.th  | 077355123  | 

| ha@sru.ac.th  | 077355443  | 
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สอบถามตัวอยางที่ 22 การใชคําคําสอบถาม 
ชวงของคา 

mysql> SELECT * FROM employees

ผลลัพธ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

| emp_id  | firstname  | lastname  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|    200  | Jaidee     | Ruktum   

|    300  | Dennis     | Robert   

|    400  | John    | Mackay 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3 rows in set (0.00 sec) 

ตัวอยางที่ 23 การใชคําสอบถาม ดวย LIKE 

mysql> SELECT * FROM employees

ผลลัพธ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

| emp_id  | firstname  | lastname  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|    200  | Jaidee     | Ruktum   

|    300  | Dennis     | Robert   

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 rows in set (0.00 sec) 

2.1) การใช GROUP BY

สามารถใชรวมกับฟงกชัน Aggregate 

ฟงกชัน 

AVG (column) 

COUNT (item) 

MIN (column) / MAX (column)

STD (column) / STDDEV (column)

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

เพื่อเรียกดูขอมูลในตารางดวย SELECT แบบมีเงื่อนไข

employees WHERE salary BETWEEN 15000 AND 20000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| lastname   | position    | salary  | address   | email  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ruktum   | Programmer |  17000 | Suratthani  | ja@sru.ac.th 

| Robert    | Programmer |  19000 | Suratthani  | ha@sru.ac.th 

| Mackay    | Finance     |  18000 | Chumphon | jo@sru.ac.th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อเรียกดูขอมูลในตารางดวย SELECT แบบ

employees WHERE lastname LIKE 'R%'; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| lastname   | position    | salary  | address   | email  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ruktum   | Programmer |  17000 | Suratthani | ja@sru.ac.th 

| Robert    | Programmer |  19000 | Suratthani | ha@sru.ac.th 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUP BY เพื่อคนหาขอมูลแลวแยกเปนกลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด 

Aggregate เพื่อหาคาทางสถิติของกลุมขอมูล มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 10   แสดงฟงกชัน Aggregate สําหรับใชรวมกับ GROUP BY 

คําอธิบาย 

หาคาเฉลี่ยของขอบเขตขอมูล 

นับจํานวนรายการ 

MIN (column) / MAX (column) หาคาต่ําสุด / คาสูงสุด ในขอบเขตขอมูล 

STD (column) / STDDEV (column) หาคา Standard Deviation (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขอบเขตขอมูล 

MySQL 

แบบมีเงื่อนไข เปน

20000; 

------------------------------------ 

| email  |phone | 

------------------------------------ 

| ja@sru.ac.th |077355123 | 

| ha@sru.ac.th  |077355443 | 

| jo@sru.ac.th |077355889 | 

------------------------------------ 

แบบกําหนดเงื่อนไข

------------------------------------ 

| email  |phone | 

------------------------------------ 

| ja@sru.ac.th | 077355123 | 

| ha@sru.ac.th  | 077355443 | 

------------------------------------ 

เพื่อคนหาขอมูลแลวแยกเปนกลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด 

เพื่อหาคาทางสถิติของกลุมขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ใน



ปริญญา นอยดอนไพร 

ตารางที่ 10   (ตอ) 

ฟงกชัน 

SUM (column) 

mysql> SELECT address, COUNT (

จากตัวอยาง

ขอบเขตขอมูล "address" และใชฟงกชัน

BY เพื่อหาคาของขอมูลตามกลุมของ

ผลลัพธ 

------------------------------------------------

| address     | COUNT(address)

----------------------------------------

| Chumphon  |      1

| Suratthani |      3

------------------------------------------------

2 rows in set (0.01 sec) 

2.2) การใช

เงื่อนไขที่กําหนดจากนอยไปมา

ดังนี้ 

mysql> SELECT * FROM employees

จากตัวอยางเปนการใช

มากไปนอย (DESC) 

ผลลัพธ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

| emp_id  | firstname  | lastname  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|    100  | Parinya    | Noidonprai

|    300  | Dennis     | Robert    

|    400  | John    | Mackay 

|    200  | Jaidee     | Ruktum     

---------------------------------------------------------------------------------------------------

n
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คําอธิบาย 

หาคาผลรวมของขอบเขตขอมูล 

ตัวอยางที่ 24 การใช  GROUP BY และฟงกชัน COUNT ( ) 

, COUNT (address) FROM employees GROUP BY 

จากตัวอยางที่ 13.24 เปนการสอบถามขอมูล โดยใช 

และใชฟงกชัน COUNT ( ) นับขอบเขตขอมูล "address

เพื่อหาคาของขอมูลตามกลุมของขอบเขตขอมูล "address" 

------------- 

| COUNT(address) | 

------------- 

1 | 

3 | 

----------------------- 

การใช ORDER BY รวมกับ SELECT เพื่อเลือกขอมูลโดยการเรียงลําดับตาม

เงื่อนไขที่กําหนดจากนอยไปมาก (ASC: Ascending) หรือมากไปนอย (DESC: Descending

ตัวอยางที่ 25 การใช  ORDER BY รวมกับ SELECT 

employees ORDER BY salary DESC; 

จากตัวอยางเปนการใช SELECT โดยเรียงลําดับคาในขอบเขตขอมูล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| lastname   | position    | salary  | address   | email  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| Noidonprai | Manager     |  45000 | Suratthani | pa@sru.ac.th 

| Robert    | Programmer |  19000 | Suratthani | ha@sru.ac.th 

| Mackay      | Finance     |  18000 | Chumphon | jo@sru.ac.th

| Ruktum      | Programmer |  17000 | Suratthani | ja@sru.ac.th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

GROUP BY address; 

 SELECT เพื่อแสดง

address" จากนั้นใช GROUP 

เพื่อเลือกขอมูลโดยการเรียงลําดับตาม

DESC: Descending) มีตัวอยาง

ขอบเขตขอมูล "salary" จาก

------------------------------------ 

| email  |phone | 

------------------------------------ 

| pa@sru.ac.th  | 077355466 | 

| ha@sru.ac.th  | 077355443 | 

| jo@sru.ac.th  | 077355889 | 

| ja@sru.ac.th | 077355123 | 

------------------------------------ 
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2.3) การใช LIMIT

โดยจะตองสงคาพารามิเตอร 2 คา คือ ตําแหนงของแถวเริ่มตนและจํานวนแถว

T 

mysql> SELECT * FROM employees

จากตัวอยางเปนการใช 

นับแถวแรก คือ 0) แสดงทั้งหมด 2 

ผลลัพธ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

| emp_id  | firstname  | lastname  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|    300  | Dennis     | Robert   

|    400  | John    | Mackay 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4 rows in set (0.00 sec) 

3) การใชคําสอบถาม

สัมพันธกัน โดยใชขอบเขตขอมูลสําหรับการอางอิง

อมูล

จากภาพที่ 13.3

ขอมูลนักศึกษา หลังจากขั้นตอนนี้จะตองถอดความสัมพันธ

อธิบายสวนของการถอดความสัมพันธ

program_id 

program_name 

head_name 

faculty_namefaculty_id 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

LIMIT รวมกับ SELECT ใชเพื่อระบุแนวเริ่มตนและจํานวนแถวที่จะแสดง 

คา คือ ตําแหนงของแถวเริ่มตนและจํานวนแถว มีตัวอยางดังนี้

ตัวอยางที่ 26 การใช LIMIT  รวมกับ SELECT 

employees LIMIT 2, 2; 

จากตัวอยางเปนการใช SELECT รวมกับ LIMIT โดยเริ่มตนจากแถวที่ 

2 แถว 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| lastname   | position    | salary  | address   | email  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Robert    | Programmer |  19000 | Suratthani | ha@sru.ac.th

| Mackay    | Finance     |  18000 | Chumphon | jo@sru.ac.th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําสอบถามเพื่อเรียกดูขอมูลที่มาจากตารางมากกวา 1 ตาราง

โดยใชขอบเขตขอมูลสําหรับการอางอิง) ดวย SELECT แบบมีเงื่อนไข ดังนี้ 

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธของขอมูล ในรูปแบบ ER-Diagram สําหรับเก็บขอมูลนักศึกษา

13.3 แสดงความสัมพันธของขอมูล ในรูปแบบ ER-Diagram 

หลังจากขั้นตอนนี้จะตองถอดความสัมพันธเพื่อหาแอททริบิวตของความสัมพันธ

อธิบายสวนของการถอดความสัมพันธ) แลวนําไปเขียนเปนพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary

student 

student_id student_name

birth_day 

program in 1 M

faculty 

of 

1 

M 

faculty_name dean_name 

MySQL 

ใชเพื่อระบุแนวเริ่มตนและจํานวนแถวที่จะแสดง 

มีตัวอยางดังนี ้

โดยเริ่มตนจากแถวที่ 3 (เริ่ม

------------------------------------ 

| email  |phone | 

------------------------------------ 

| ha@sru.ac.th | 077355443 | 

| jo@sru.ac.th  | 077355889 | 

------------------------------------ 

ตาราง (ตารางที่มีความ 

นักศึกษา 

Diagram สําหรับเก็บ

เพื่อหาแอททริบิวตของความสัมพันธ (ไม

Data Dictionary) เพื่อ

student_name 

address 
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ความสะดวกสําหรับการพัฒนาฐานขอมูล จากภาพที่ 

ประกอบดวย 1) ตารางขอมูลนักศึกษา 

คณะ (faculty) มีรายละเอียดของตารางความสัมพันธดังนี้

student_id VARCHAR
student_name VARCHAR(
birth_day DATE 
address VARCHAR(
program_id VARCHAR(3)

 ขอบเขตขอมูล ชนิด

program_id VARCHAR
program_name VARCHAR(
head_name VARCHAR(40)
faculty_id VARCHAR(

ะ

 ขอบเขตขอมูล ชนิด

faculty_id VARCHAR
faculty_name VARCHAR(
dean_name VARCHAR(40)

student_id student_name
57001 Southern Thailand
57002 Siriwatthan Jaidee
57003 Rakthum
57004 Arun Gnamthong
57005 Thongchai Swee

n

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล

ความสะดวกสําหรับการพัฒนาฐานขอมูล จากภาพที่ 13.3 สามารถ สรางตารางความสัมพันธได

ตารางขอมูลนักศึกษา (student) 2) ตารางขอมูลสาขาวิชา (program) 

มีรายละเอียดของตารางความสัมพันธดังนี้ 

ขอมูลนักศึกษา ตารางที่ 11 ตัวอยางตาราง  
ขอบเขตขอมูล      ชนิดชนิด วางเปลา 

(null) 
คา

ปริยาย 
คีย 

(5) Not - PK รหัสนักศึกษา
VARCHAR(40) Not - - ชื่อ-สกุล

- - - วันเดือนปเกิด
VARCHAR(40) - - - ที่อยู 
VARCHAR(3) Not - FK รหัสสาขาวิชา

ตารางที่ 12 ตัวอยางตารางขอมูลสาขาวิชา 

ชนิด วางเปลา 
(null) 

คา
ปริยาย 

คีย 

VARCHAR(3) Not - PK รหัสสาขาวิชา
VARCHAR(40) Not - - ชื่อสาขาวิชา
VARCHAR(40) - - - ชื่อหัวหนาสาขาวิชา
VARCHAR(3) Not - FK รหัสคณะ

ตารางที่ 13 ตัวอยางตารางขอมูลคณะ 

ชนิด วางเปลา 
(null) 

คา
ปริยาย 

คีย 

(3) Not - PK รหัสคณะ
VARCHAR(40) Not - - ชื่อคณะ
VARCHAR(40) - - - ชื่อคณบดี

ตารางที่ 14 แแสดงตัวอยางขอมูลในตาราง ขอมูลนักศึกษา 

student_name birth_day address 
Southern Thailand 1990/01/02 Suratthani 
Siriwatthan Jaidee 1990/05/18 Suratthani 

hum Surat 1991/08/20 Chumphon 
Arun Gnamthong 1989/09/11 Suratthani 
Thongchai Swee 1990/08/12 Chumphon 

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

สามารถ สรางตารางความสัมพันธได 3 ตาราง 

(program) และ 3) ตาราง

หมายเหตุ 

รหัสนักศึกษา 
สกุล 

วันเดือนปเกิด 

รหัสสาขาวิชา 

หมายเหตุ 

รหัสสาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 
ชื่อหัวหนาสาขาวิชา 
รหัสคณะ 

หมายเหตุ 

รหัสคณะ 
ชื่อคณะ 
ชื่อคณบด ี

program_id 
101 
101 
102 
103 
104 
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program_id program_name
101 Computer Scienc
102 Business
103 Biology
104 Human Develop

faculty_id 
A01 
A02 
A03 

การใชคําสอบถาม

สัมพันธกัน โดยใชขอบเขตขอมูลสําหรับการอางอิง

กรณีศึกษาที่ 1

สามารถใชคําสอบถาม SELECT แบบมีเงื่อนไข ไดดังนี้

ใช        ตัวอยางที่ 27 การใช 
กรณีศึกษาที่ 1 

mysql> SELECT `student`.`student_id`, 

`student`.`student_name`,

`student`.`program_id`,

`program`.`program_id`,

`program`.`program_name` 

FROM student, program 

WHERE `student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 

`program`.`program_id`='101'

ORDER BY `student`.`program_id`

ผลลัพธ 

+---------------- +----------------------------

| student_id | student_name 

+---------------- +----------------------------

| 57001       | Southern Thailand 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ตารางที่ 15 แสดงตัวอยางขอมูลในตาราง ขอมูลสาขาวิชา 

program_name head_name faculty_id
Computer Science Parinya Noidonprai 

Business Aurai Somwang 
Biology Siwat Hengchaiyo 

Human Develop Siriwan Suwanmani 

ตารางที่ 16 แสดงตัวอยางขอมูลในตาราง ขอมูลคณะ 

faculty_name dean_name
Science and Techlogy Somporn Thojai
Management Science Anirut Gnamsuwan

Humanity Science Sawai Suwanpradit

คําสอบถามเพื่อเรียกดูขอมูลที่มาจากตารางมากกวา 1 ตาราง

สัมพันธกัน โดยใชขอบเขตขอมูลสําหรับการอางอิง) ดวย SELECT แบบมีเงื่อนไข อธิบายวิธีการ

1 ตองการดูขอมูลนักศึกษาทั้งหมดในสาขาวิชา Computer Science

แบบมีเงื่อนไข ไดดังนี ้

ก คําสอบถามเพื่อเรียกดูขอมูลที่มาจากหลายตารางดวย

SELECT `student`.`student_id`, 

`student`.`student_name`, 

`student`.`program_id`, 

`program`.`program_id`, 

`program`.`program_name`  

FROM student, program  

`student`.`program_id`=`program`.`program_id` AND 

program`.`program_id`='101' 

`student`.`program_id` ASC; 

----------- +---------------- +---------------- +-------------------

| program_id | program_id | program_name 

------------ +---------------- +---------------- +-------------------------

| Southern Thailand | 101         | 101      | Computer Science 

MySQL 

faculty_id 
A01 
A02 
A01 
A03 

dean_name 
Somporn Thojai 

Anirut Gnamsuwan 
Sawai Suwanpradit 

ตาราง (ตารางที่มีความ 

อธิบายวิธีการดังนี้ 

Computer Science 

ตารางดวย SELECT 

------------------- + 

| program_name | 

------------- + 

| Computer Science  | 
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| 57002       | Siriwatthan Jaidee 

| 57005       | SThongchai Swee  

กรณีศึกษาที่ 

สามารถใชคําสอบถาม SELECT 

ตัวอยางที่ 28 

กรณีศึกษาที่ 2 

mysql> SELECT `student`.`student_id`, 

`student`.`student_name`, 

`student`.`program_id`, 

`program`.`program_id`,

`program`.`program_name`, 

`program`.`faculty_id`, 

`faculty`.`faculty_id`, 

`faculty`.`faculty_name` 

FROM student, program, faculty 

WHERE `student`.`program_id`=`program`.`program_id` 

AND `program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id` 

AND `faculty`.`faculty_id`='A01'

ORDER BY `student`.`program_id` ASC

ผลลัพธ 
+--------------- +-------------------------- +--------

| student_id  | student_name        | program_id 

+--------------- +-------------------------- +--------

| 57001       | Southern Thailand   | 101        

| 57002       | Siriwatthan Jaidee  | 101        

| 57005       | SThongchai Swee    | 101        

| 57004       | Arun Gnamthong     | 103        

+--------------- +-------------------------- +--------

4 rows in set (0.00 sec) 

ยใหบรรดาโปรแกรมเมอร

n

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล

| Siriwatthan Jaidee | 101      | 101      | Computer Science 

| SThongchai Swee  | 101      | 101      | Computer Science 

กรณีศึกษาที่ 2 ตองการดูขอมูลนักศึกษาทั้งหมดในคณะ Science and Techlogy

SELECT แบบมีเงื่อนไข ไดดังนี ้

การใชคําสอบถามเพื่อเรียกดูขอมูลที่มาจากหลาย

SELECT `student`.`student_id`, 

`student`.`student_name`,  

student`.`program_id`,  

`program`.`program_id`,  

`program`.`program_name`,  

`program`.`faculty_id`,  

`faculty`.`faculty_id`,  

`faculty`.`faculty_name`  

FROM student, program, faculty  

WHERE `student`.`program_id`=`program`.`program_id` 

program`.`faculty_id`=`faculty`.`faculty_id`  

AND `faculty`.`faculty_id`='A01' 

R BY `student`.`program_id` ASC; 

------------------ +--------------- +-------------------------- +------------ +---------------

| program_id | program_id | program_name | faculty_id | faculty_id | faculty_name         |

------------------ +--------------- +-------------------------- +------------ +---------------

| 101        | 101        | Computer Science  | A01        | A01        | Science and Techlogy |

| 101        | 101        | Computer Science  | A01        | A01        | Science and Techlogy |

| 101        | 101        | Computer Science  | A01       | A01        | Science and Techlogy |

| 103        | 103        | Biology | A01       | A01        | Science and Techlogy |

----------------- +-------------- +-------------------------- +------------ +------------

จัดการฐานขอม

Line

ปญหา

มีผูที่คิดสรางเครื่องมือขึ้นมา

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

| Computer Science | 

| Computer Science | 

Science and Techlogy 

ที่มาจากหลายตารางดวย SELECT 

--------- +--------------------------+ 

| faculty_id | faculty_id | faculty_name         | 

-------- +--------------------------+ 

| A01        | Science and Techlogy | 

| A01        | Science and Techlogy | 

| A01        | Science and Techlogy | 

| A01        | Science and Techlogy | 

------------+------------------------------+ 

จ

สามารถจัดการ




