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บทที 11 
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเชือมต่อกบัฐานข้อมูล 

(Java with Database) 
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Introduction 
JDBC ย่อมาจาก Java Database Connectivity 
JDBC เป็น API สําหรับการเขยีนโปรแกรมภาษา Java เพือติดต่อฐานข้อมูล 
ชุดของคลาสทอียู่ใน JDBC มอียู่แล้วใน JDK 
คลาสส่วนใหญ่ของ JDBC จะอยู่ในแพก็เกจ java.sql 
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JDBC Driver 
JDBC Driver เป็นชุดของคลาสทีใช้ในการติดต่อกบัฐานข้อมูลของผู้ผลติแต่ละราย 
มักจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ .jar 
ดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของผู้ผลติระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ในการทดลองนเีลือกใช้ MySQL 

• มชืีอเรียกว่า MtSQL Connection/J 
• ดาวน์โหลด JDBC Driver ของ MySQL ได้จาก web site ของ MySQL ท ีURL ต่อไปนี 
 http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html 
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การติดตงั JDBC Driver 
ดาวน์โหลด JDBC Driver จากเวบ็ไซต์ของ MySQL 

• เวอร์ชันล่าสุด  8.0.15 
นําไฟล์ mysql-connector-java-8.0.15.jar วางไว้ในไดเรกทอรี 

%JAVA_HOME%/jre/lib/ext 
• เมือ %JAVA_HOME% คือ ไดเรกทอรีทตีิดตงั JDK 

การติดตังดงักล่าวจะทําให้คําสัง javac และ java เข้ามาค้นหาคลาสทอียู่ในไฟล์ 
mysql-connector-java-8.0.15.jar โดยอตัโนมัต ิ
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ขันตอนการใช้งาน JDBC API 
โหลดคลาสของ JDBC Driver ทใีช้ในการติดต่อกบั database server 
อ่านค่าของ Connection object จาก DriverManager 
สร้าง Statement object โดยเรียกเมธอดของ Connection object 
ใช้ Statement object ในการส่งคําสัง SQL ไปยงั database server โดยใช้เมธอด executeQury, executeUpdate หรือเมธอดอืนๆ 
หากคําสัง SQL ดงักล่าวเป็นการสอบถามข้อมูล เช่น select ผลลัพธ์ทีได้จะถูกเกบ็อยู่ใน ResultSet object ให้อ่านข้อมูลจาก ResultSet 

object  
ปิดการเชือมต่อกบั database server โดยการเรียกเมธอด close ผ่าน 

Connection object 
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ตัวอย่างของ MySQL database ทจีะใช้งาน 
Server Address: 192.168.193.192 

• กรณีท ีserver อยู่ทเีครืองเดียวกนัให้ใช้ address เป็น localhost 
Database Name: book_store 
Username: root 
Password: mysql 
ตารางทใีช้ชือ book มีคอลมัน์ต่างๆ ดงันี 

• bookID (varchar (10)), title (varchar (100)), author 
(varchar(100)), publisher (varchar (100)), publishedYear (int) 

 

ข้อมูลในตาราง Book 
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JDBCExample.java 
ตัวอย่างนีแสดงขนัตอนการใช้งาน JDBC 
คาํสัง SQL ทใีช้คือคาํสัง select ซึงใช้ในการสอบถามข้อมูลในตาราง book จากนันโปรแกรมจะนําค่าในแต่ละ record มาแสดงออกทางหน้าจอ 
ดูรายละเอยีดการใช้งานคลาสและเมธอดต่างๆ ได้จาก comment ทอียู่ใน source 

code 

JdbcExample.java (ต่อ) 
import java.sql.*; 
 
public class JdbcExample { 
public static void main(String[] args) { 
     //Variables declaration and intialization 
  Connection con = null; 
  Statement st = null; 
  ResultSet rs = null; 
  try { 
            //Load the class of JDBC driver for MySQL database 
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
  } catch(Exception e) { 
    System.out.println("Cannot load the JDBC driver"); 
    System.out.println("Error message: " + e); 
  } 
 

JdbcExample.java (ต่อ) 
  try { 
         //Specify the URL for connecting to the database server 
         //Server address: 192.168.193.192 
         //Database name: book_store 
    String dbUrl = "jdbc:mysql://192.168.193.192/book_store"; 
 
         //Get connection base on dbUrl 
         //Username: root, password: mysql 
    con = DriverManager.getConnection(dbUrl, "root", "mysql"); 
  } catch(Exception e) { 
    System.out.println("Connection fails"); 
    System.out.println("Error message: " + e); 
  } 
 

JdbcExample.java (ต่อ) 
try { //Create statement object by using connection object st = con.createStatement(); //Specify the SQL command String sqlStr = "select * from book"; //Send SQL command to the server to excute //The result data is accessed by the ResultSet object rs = st.executeQuery(sqlStr); //Read data from the ResultSet object while(rs.next()) { //Read data by specify the field (column) name //You have to know the type of each field String bookID = rs.getString("bookID"); String title = rs.getString("title"); String author = rs.getString("author"); String publisher = rs.getString("publisher"); int publishedYear = rs.getInt("publishedYear"); System.out.println(bookID + "  " + title + "  " + author +                                            "  " + publisher + "  " + publishedYear); } rs.close(); st.close(); con.close(); } catch(Exception e) {} } } 
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ผลการรันโปรแกรม 
000001  H.264 and MPEG-4 Video  Ian Richardson  Willey  2005 
000002  Java How to Program  Harvey M. Deitel  Prentice Hall  2002 
000003  C++ How to Program  Harvey M. Deitel  Prentice Hall  2002 
000004  UNIX Network Programming  W. Richard Steven  Prentice Hall  1998 
000005  Operating System Concepts  A. Silberschatz  Willey  2002 
000006  Spring in Action  Craig Walls  Manning  2005 
000007  JavaServer Faces in Action  Kito D. Mann  Manning  2004 
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เมธอด executeUpdate 
เมธอด executeQuery ของคลาส Statement ในตัวอย่างทีผ่านมา ใช้ส่งคําสัง SQL เพือสอบถามข้อมูลจาก database server 

• เช่น คาํสัง select 
แต่ในกรณีทีต้องการส่งคําสัง SQL ทมีีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล 

• เช่น insert, update, delete เป็นต้น 
• ให้เรียกใช้เมธอด executeUpdate 
• ค่าท ีreturn จากเมธอดนีเป็น int ซึงเป็นจํานวน record ทถูีกแก้ไข 
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ตัวอย่างการใช้เมธอด executeUpdate 
 //Create statement object by using connection object 
 //Assume con is the connection object and st is the statement object 
 st = con.createStatement(); 
 
 //Specify the SQL command 
 String sqlStr = "delete from book where bookID='000001' "; 
  
 //Send SQL command to the server to excute 
 int numRecord = st.executeUpdate(sqlStr); 
 System.out.println(numRecord + " rows affected"); 
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PreparedStatement 
PreparedStatement เป็นอนิเตอร์เฟซทขียายมาจาก Statement โดยเพมิความสามารถในการสร้างคาํสัง SQL ทถูีกคอมไพล์แล้ว (precompiled SQL) 
ข้อดีคือ ผู้เขยีนโปรแกรมสามารถเรียกใช้งาน precompiled SQL ได้หลายครังโดยการเปลยีนค่าของตัวแปรบางตวัใน precompiled SQL 
เหมาะสําหรับการเรียกใช้คาํสัง SQL ในรูปแบบเดียวกนัหลาย ๆ  ครัง ซึงทาํให้รวดเร็วกว่าการใช้ Statement เนืองจากไม่ต้องเสียเวลาในการคอมไพล์คาํสัง 

SQL ใหม่ 
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ตัวอย่างการใช้ PreparedStatement 
PreparedExample.java เป็นตัวอย่างของการใช้ PreparedStatement ทมีีการ insert ข้อมูลจํานวน 2 record ลงในตาราง book 
สมมุติว่า con คือตัวแปรอ้างองิไปยงั Connection object ทใีช้ในการติดต่อกบั 

database server 
• ในตัวอย่างนีได้ละเว้นส่วนของการโหลด driver และส่วนของการสร้าง connection ไว้ 
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PreparedExample.java (บางส่วนของ code) 
 PreparedStatement ps = null; 
   try { 
           //Create an instance of PreparedStatement 
    String preparedSql =   "insert into book values (?,?,?,?,?)"; 
    ps = con.prepareStatement(preparedSql); 
 
    //Insert the the first book 
    ps.setString(1, "000008"); //replace the first ? 
    ps.setString(2, "Ajax in Action"); //replace the second ?  
    ps.setString(3, "Dave Crane"); 
    ps.setString(4, "Manning"); 
    ps.setInt(5, 2006); //the last ? is publishedYear 
    ps.executeUpdate(); 
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PreparedExample.java (ต่อ) 
            //Insert the second book 
    ps.setString(1, "000009");  
    ps.setString(2, "J2EE Harchitect's Handbook");  
    ps.setString(3, "Derek C. Ashmore"); 
    ps.setString(4, "DVT Press"); 
    ps.setInt(5, 2004); 
    ps.executeUpdate(); 
 
            //Close statement and connection 
    ps.close(); 
    con.close(); 
  } catch(Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
  } 
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สรุปการใช้งาน PreparedStatement 
ใช้ PreparedStatement แทน Statement 
กาํหนด precompiled SQL โดยแทรกเครืองหมาย ? ในตําแหน่งทจีะกาํหนดค่าในภายหลงั 
สร้าง precompiled SQL โดยเรียกเมธอด prepareStatement ผ่าน 

object ของคลาส PreparedStatement 
กาํหนดค่าของ ? ในแต่ละตําแหน่ง (ตําแหน่งแรกมีหมายเลข 1) 

• โดยการเรียกเมธอด setXXX ตามชนิดของข้อมูลในแต่ละตําแหน่ง 
เรียกเมธอด executeQuery หรือ executeUpdate เพือให้มีการประมวล precompiled SQL 
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หัวข้อทีควรศึกษาเพมิเติม 
หัวข้อต่อไปนี ไม่ได้กล่าวถึงในการทดลองนี แต่เป็นหัวข้อทจีาํเป็นสําหรับการใช้ 

JDBC ในการติดต่อฐานข้อมูล 
• CallableStatement 
• Transactions 
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แหล่งข้อมูลเพมิเติม 
วรีะศักด ิซึงถาวร. 2548. JAVA PROGRAMMING Volume III. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยูเคชัน. 

• Chapter 18 
Advanced Servlet and JSP Tutorials and Training Materials , 

“http://courses.coreservlets.com/Course-Materials/msajsp.html” 
Sang Shin, JavaTM EE (J2EE) Programming (with Passion!), 

“http://www.javapassion.com/j2ee/” 
• Chapter 3 

 


