
Chapter 2 :
SQL for Data Science

412203 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและการ
วิเคราะห์ข้อมูล



อยู่ขั้นตอนไหนของการท า data science?



ลงโปรแกรม DB Browser for SQLite

• ไปที่ https://sqlitebrowser.org/



ดาวน์โหลด database ที่

• https://drive.google.com/file/d/1E6QLsDUyjyeZBm03mSrb_hZI6DG9OTNT/view?usp=sharing



SQL คืออะไร

SQL ย่อมาจาก Structured Query Language เป็นภาษา ทางการที่ใช้งานกับ database มา
มากกว่า 40 ปีและเป็น ทักษะส าคัญของ data analyst ที่ทุกคนควรมี 
Command ส าคัญใน SQL ที่ต้องใช้ให้เป็น ประกอบด้วย     
✓SELECT 
✓WHERE 
✓ORDER BY 
✓GROUP BY 
✓HAVING 



[1] SELECT ----------------------------------------------

เลือกทุกคอลัมน์ใน table นั้น ๆ ด้วย asterisk (*)

SELECT *

FROM table_name;



ปฏิบัติ

• จงเลือกทุกคอลัมน์ของ table invoices



เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการใน table นั้น ๆ

เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการใน table นั้น ๆ สามารถพิมพ์ช่ือคอลัมน์ได้เลย แยกชื่อคอลัมน์ด้วย 
comma (,)

SELECT columnA, columnB

FROM table_name;



ปฏิบัติ

• จงเลือกคอลัมน์ albumid, name, milliseconds, bytes จาก table tracks



เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ด้วย AS (alias)

เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ด้วย AS (alias)

SELECT columnA AS new_column_name

FROM table_name;



ปฏิบัติ

• SELECT Bytes, Bytes/1000000 AS MB FROM tracks;



ก าหนดจ านวนแถวที่อยากดึงข้อมูลออกมาด้วย LIMIT

ก าหนดจ านวนแถวที่อยากดึงข้อมูลออกมาด้วย LIMIT

SELECT firstname, lastname

FROM table_name

LIMIT number of limit;



ปฏิบัติ

• SELECT Bytes, Bytes/1000000 AS MB FROM tracks LIMIT 10;



นับจ านวนแถวทั้งหมดใน table นั้นด้วย COUNT

นับจ านวนแถวทั้งหมดใน table นั้นด้วย COUNT

SELECT COUNT(*) FROM table_name;



ปฏิบัติ

• table invoices มีกี่ rows?



นับจ านวน value ที่ไม่ซ ้ากันเลยในคอลัมน์นั้น ๆ ด้วย DISTINCT

นับจ านวน value ที่ไม่ซ ้ากันเลยในคอลัมน์นั้น ๆ ด้วย DISTINCT

SELECT DISTINCT country

FROM customers;



[2] WHERE ---------------------------------------------------

WHERE คือการใส่เงื่อนไข (conditions) ในการ filter rows ที่เราต้องการ

SELECT *

FROM invoices

WHERE total  >= 20;

ถ้าต้องการใส่มากกว่าหนึ่งเงื่อนไข สามารถใช้ AND หรือ OR เข้ามาช่วยใน WHERE clause



ปฏิบัติ

ตัวอย่าง เลือกทุกคอลัมน์จาก table invoices  ฟิลเตอร์เฉพาะ total ที่มากกว่าหรือเท่ากบั 20 
หรือ BillingCountry ที่เป็น USA

SELECT *

FROM invoices

WHERE total >= 20 OR BillingCountry = 'USA';



ปฏิบัติ

SELECT * FROM customers WHERE country = 'USA' AND state = 'CA';

เทียบความแตกต่าง

SELECT * FROM customers WHERE country = 'USA' or state = 'CA';



ปฏิบัติ

• จงเลือกลูกค้าทุกคนที่อาศัยในประเทศ USA, Brazil, France จาก table customer



สามารถเขียนในรูปแบบนี้ ด้วยการใช้ IN

SELECT *  FROM customers WHERE country IN ('USA', 'Brazil', 'France');



เราสามารถใช้ wildcard (%, _) เพื่อท า pattern matching (ส าหรับคอลัมน์ที่เป็น text/string 
เช่น ชื่อลูกค้า) ใน WHERE clause ได้เช่นกัน

ฟิลเตอร์เฉพาะลูกค้าที่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัว D

SELECT *

FROM customers

WHERE firstname LIKE 'D%'



ปฏิบัติ

ฟิลเตอร์เฉพาะลูกค้าที่ใช้อีเมลล์ @google.com

SELECT *

FROM customers

WHERE email LIKE '%@google.com';



ปฏิบัติ

ฟิลเตอร์เฉพาะลูกค้าที่ใช้ชื่อจริงว่า J_hn โดยที่ _ จะเป็นตัวอักษรอะไรก็ character

SELECT *

FROM customers

WHERE firstname LIKE 'J_hn';



ตรวจสอบ missing value (NULL) ในตารางต่าง ๆ 
ด้วย IS NULL / IS NOT NULL

เราสามารถตรวจสอบ missing value (NULL) ในตารางต่าง ๆ ด้วย IS NULL / IS NOT NULL

ฟิลเตอร์เฉพาะลูกค้าที่ไม่ระบุ address ใน table customers

SELECT *

FROM customers

WHERE address IS NULL;



ปฏิบัติ

ฟิลเตอร์เฉพาะลูกค้าที่ระบุ address ใน table customers

SELECT *

FROM customers

WHERE address IS NOT NULL;



แทนที่ NULL ในคอลัมน์ ด้วยค าสั่ง COALESCE

แทนที่ NULL ในคอลัมน์ company ด้วยค าว่า 'freelance' ด้วยค าสั่ง COALESCE

SELECT COALESCE(company, 'freelance') 

FROM customers;



[3] ORDER BY -----------------------------------------------

เรียงข้อมูลแถว (rows) จากค่าน้อยไปมาก (Ascending)
SELECT * FROM invoices
WHERE total >= 5
ORDER BY total;

เรียงข้อมูลแถว (rows) จากค่ามากไปน้อย (Descending)
SELECT * FROM invoices
WHERE total >= 5
ORDER BY total DESC;



เราสามารถใช้ ORDER BY กับคอลัมน์ที่เป็นตัวอักษร text/string 

ได้โดย ascending order จะเรียงแถวจาก A-Z และ desceding order (DESC) เรียงจาก Z-A



[4] GROUP BY -----------------------------------------------

ใช้จับกลุ่มผล query ของเรา ปกติจะใช้คู่กับพวก AGGREGATE functions

SELECT country, COUNT(*) AS n

FROM customers

GROUP BY country;



AGGREGATE functions

AGGREGATE functions คืออะไร? คือ ฟังชั่นที่ใช้ค านวณค่าสถิติเบื้องต้นในคอลัมน์ที่เราเลือกมา 
เช่น

● COUNT – นับจ านวนแถว

● AVG - หาค่าเฉลี่ย

● SUM - หาผลรวม

● MAX - หาค่ามากที่สุด

● MIN – หาค่าน้อยที่สุด



ตัวอย่างการใช้งาน AGGREGATE functions

ตัวอย่าง การใช้งาน AGGREGATE functions
SELECT

COUNT(total) AS number_of_transaction,
AVG(total) AS average_sales,
SUM(total) AS total_sales,
MAX(total) AS max_sales,
MIN(total) AS min_sales

FROM invoices;



[5] HAVING --------------------------------------------------

ฟิลเตอร์ผล query ที่ได้จากการ GROUP BY ใช้เหมือนกับ WHERE clause
ตัวอย่างด้านล่าง จะได้ออกมาสองคอลัมน์คือ country และ n โดยฟิลเตอร์เอาเฉพาะประเทศทีม่ี
ลูกค้าตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

SELECT
country,
COUNT(*) AS n

FROM customers
GROUP BY country
HAVING n >= 10;



Relational Database ---------------------------------------

เราสามารถเขียน query JOIN หลายๆ tables เข้าด้วยกัน รูปแบบการ JOIN ที่ใช้กันบ่อย ๆ ไดแ้ก่

● INNER JOIN

● LEFT JOIN

● RIGHT JOIN

● FULL OUTER JOIN



Query JOIN



Inner JOIN



Left JOIN



Right JOIN
ตารางขวาอยู่เหมือนเดิม 
แต่จะเชื่อมตารางซ้ายใน 
row ที่  matched



Full Outer JOIN
รวมทั้งตารางซ้ายและขวา
เป็นตารางเดียวกัน



เทคนิคเวลาเขียน SQL JOIN
เทคนิคเวลาเขียน SQL JOIN
● ใช้ alias (AS) เข้ามาช่วยตั้งชื่อตาราง
● a.column_name

โดยที่ a คือ alias ของตารางนั้น ๆ
.column_name คือ ชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการ

● ใช้ ON a.key = b.key เพื่อเชื่อมสองตารางเข้า
ด้วยกัน (primary key = foreign key)

หมายเหต*ุ primary key คือ คอลัมภ์ที่ใช้คีย์หลักของตาราง ๆ เพื่อระบุข้อมูลแต่ละแถว, foreign key คือ คีย์ทีใ่ช้เชื่อม
ระหว่างตาราง



Template ส าหรับเขียน INNER JOIN

Template ส าหรับเขียน INNER JOIN

SELECT

a.column_name,

b.column_name

FROM tableA AS a

INNER JOIN tableB AS b

ON a.key = b.key;



Template ส าหรับเขียน LEFT JOIN

Template ส าหรับเขยีน LEFT JOIN

SELECT

a.column_name,

b.column_name

FROM tableA AS a

LEFT JOIN tableB AS b

ON a.key = b.key;



Template ส าหรับเขียน RIGHT JOIN

Template ส าหรับเขยีน RIGHT JOIN

SELECT

a.column_name,

b.column_name

FROM tableA AS a

RIGHT JOIN tableB AS b

ON a.key = b.key;



Template ส าหรับเขียน FULL JOIN

Template ส าหรับเขยีน FULL JOIN

SELECT

a.column_name,

b.column_name

FROM tableA AS a

FULL OUTER JOIN tableB AS b

ON a.key = b.key;
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ใบงาน

• ให้นักศึกษา จับกลุ่มๆ ละ 5 คน
• น า sql ที่เรียนและ database เขียนค าสั่งเพื่อดึงข้อมูลมาแสดง ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การตัดสินใจขององค์กร หรือผู้บริหาร (เช่น ข้อมูลสินค้าที่ขายดีที่สุด)
• กลุ่มละ 10 ค าสั่ง (คนละ 2 ค าสั่ง)
• พร้อมให้แต่ละคนน าเสนอว่าข้อมูลที่ตนเองดึงออกมา น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

พร้อมอธิบาย sql ที่ตนเองเขียน


