
A typical SQL query 
 

 

select <ชื่อคอลัมน1, ชื่อคอลัมน2, …> 
from <ชื่อตาราง1, ชื่อตาราง2> 
where <เง่ือนไข>; 

ตัวอยางตาราง Sales 

id name surname salary comm 

101 Somchai Jaidee 10000 40000 
123 Somsri DeeDen 25000 21000 

ช่ือคอลัมน 

204 Sakchai  Boonma 18000 22000 

 
เชน 

□ แสดงเงินเดือนพนักงานขายคนที่มี id = 123 
 select salary 
 from Sales 
 where id=123; 

□ แสดงขอมูลทั้งหมดของพนังงานที่มีเงินเดือนรวมกับคาคอมมิชชั่นมากกวา 20000 
 select * 
 from Sales 
 where  salary+comm > 20000; 

 
 WHERE Clause  
 หากมีมากกวา 1 เง่ือนไข สามารถใชตวัเชื่อม and, or และ not ได 
เชน 

□ แสดงขอมูลทั้งหมดของพนักงานที่มีเงินเดือนมากกวา 10000 และคาคอมมิชชั่น 
(comm) มากกวาเงินเดือน 
 select * 
 from Sales 
 where  salary > 10000 
 and comm > salary; 

□ แสดงขอมูลทั้งหมดของพนักงานซึ่งมีเงินเดือนอยูในชวง [8000, 9000] 
 select * 
 from Sales 
 where  salary between 8000 and 9000; 



 Pattern Matching in the WHERE Clause 
 ใช % สําหรับแทนตวัอักษรใดๆ กี่ตัวกไ็ด 
 ใช _ สําหรับตัวอักษรใดๆเพียงหนึ่งตัวเทานั้น 

เชน 
□ แสดงขอมูลทั้งหมดของพนักงานที่มีชื่อเร่ิมตนดวยคําวา ‘Som’ 

 select * 
 from Sales 
 where  name like ‘Som%’; 

□ แสดงขอมูลทั้งหมดของพนักงานที่ชื่อมี 3 ตัวอักษร 
 select * 
 from Sales 
 where  name like ‘_ _ _’; 

 
 Aggregate Function 

เปนฟงกชันทีค่ํานวณจํานวนหรือคาที่ตองการเปนกลุมๆได เชน 
 count นับคาทีต่องการวามีจํานวนเทาไร 
 sum บวกคาที่ตองการ 
 avg  หาคาเฉลี่ย 
 min หาคาที่นอยทีสุ่ด 
 max  หาคาที่มากที่สุด 

เชน 
□ แสดงเงินเดือนที่นอยที่สุดและมากที่สุดของพนักงานทั้งหมด 

 select min(salary) as low, 
  max(salary) as high 
 from Sales; 

□ แสดงคาเฉลี่ยคอมมิชชั่นของพนักงานทั้งหมด 
 select avg(comm) 
 from Sales; 

□ แสดงจํานวนของพนักงานที่มีเงินเดือนมากกวา 10000 
 select count(*) 
 from Sales 
 where  salary > 10000; 

 



 Order by 
 ใชสําหรับเรียงลําดับแถวที่เปนผลลัพธจากการ Query โดยมักจะวางไวหลัง WHERE 
เชน 
- แสดงขอมูลทั้งหมดโดยเรียงลําดับตามชือ่พนักงานจาก A -> Z (นอยไปมาก) 

 select * 
 from Sales 
 order by name asc; 

 โดยปกติ asc จะเปนคา default ของ order by ดังนั้นอาจจะไมตองเขียนก็จะไดผลลัพธ
ที่เหมือนกับเขียน asc เชน 

 select * 
 from Sales 
 order by name; 

 
- แสดงชื่อพนักงานที่มีเงินเดือนนอยกวา 50000 โดยเรียงลําดับตามรหัสพนักงาน (id) 

จากมากไปนอย 
 select name 
 from Sales 
 where salary < 50000 
 order by id desc; 

 
 



Data Modification 
 

 Insertion Statements 
• แทรกแถวใหมในตาราง : 
 insert into product values (10, ‘PDA’, 1, 129.99); 
 insert into product values (11,’Laptop’,1,1000.00); 
 
• ในกรณีที่ไมทราบคาของขอมูลบางตวัใหใส null : 
 insert into product values (10, ‘PDA’, null, 129.99); 
  หรือ 
 insert into product (name, code, price) values (‘PDA’, 10, 129.99); 
 

 Deletion Statements 
• ลบแถวออกจากตาราง  
 delete from product 
 where type = 1; 
  
 delete from category 
 where name = ‘PDA’; 
 

 Update Statements 
• เปลี่ยนแปลงคาแตละฟลดในตาราง ซึ่งจะเปลี่ยนไดทีละแถว(เรคคอรด) 
 update product 
 set  name = ‘PocketPC’, 
  type = 2, 
  price = price * 1.1 
 where code = 10; 
 

 


