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บทที่ 8 ค ำสั่ง SQL ขั้นสงู 
วัตถุประสงคข์องบทเรียน 

 ศึกษาเกี่ยวกับตัวด าเนินการเชิงสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ UNION, UNION ALL, INTERSECT และ 
MINUS และศึกษาเก่ียวกับค าสั่ง SQL ที่ใช้ในการ JOIN ข้อมูลระหว่างตารางข้อมูล 

 ศึกษาเก่ียวกับชนิดของ subquery 

 ศึกษาเก่ียวกับฟังก์ชัน SQL ที่เก่ียวกับการจัดการข้อมูลวันที่ ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลชนิดอื่นๆ 

 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการสร้างและอัพเดทมุมมอง 

 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการสร้างและใช้ทริกเกอร์ 

เนื้อหำของบทเรียน 

ตัวด าเนินการต่างๆภายใต้แบบจ าลองเชิงสัมพันธ์ ค าสั่ง SQL ส าหรับตัวด าเนินการ JOIN คิวรีย่อย
และคิวรีที่เกี่ยวเนื่องกัน ฟังก์ชันต่างๆที่สามารถประยุกต์ใช้ในค าสั่ง SQL 

กิจกรรมกำรเรียน-กำรสอน 
 อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 ศึกษาจากเอกสารค าสอน 

 ฝึกปฏิบัติการตามท่ีมอบหมาย 

 ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียน-กำรสอน 
 เอกสารค าสอน 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 เครื่องฉายภาพสไลด์ 

กำรวัดและประเมินผล 
 การตอบค าถามระหว่างการเรียน-การสอน 

 การท าแบบทดสอบย่อยท้ายบท 

 การตรวจงานตามที่มอบหมาย 
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ในการเรียกดูข้อมูลเราอาจท าการประยุกต์ใช้คิวรีต่างๆหลายคิวรี ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องท าการศึกษาตัว
ด าเนินการ UNION, INTERSECT, และ MINUS เพ่ือท าการรวมผลลัพธ์จากคิวรีต่างๆเข้าด้วยกัน นอกจากนั้น
เราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวด าเนินการ JOIN เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน 
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของ subquery ที่ซึ่งจะใช้ในการเรียกดูข้อมูลที่มีความซับซ้อน ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนิน
กับข้อมูลวันที่และข้อมูลตัวอักษร และศึกษาเก่ียวกับการสร้างและอัพเดทมุมมองของตารางข้อมูล 

8.1 ตัวด ำเนินกำรต่ำงๆภำยใต้แบบจ ำลองเชิงสัมพันธ์ 
ในบทที่ 3 เราได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวด าเนินการทั้ง 8 ภายใต้แบบจ าลองเชิงสัมพันธ์ แต่ในบทนี้เราจะ

ศึกษาเกี่ยวกับค าสั่ง UNION, INTERSECT และ MINUS เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับตัวด าเนินการ union, 
intersection และ difference ตามล าดับ 

8.1.1 ค ำสั่ง SQL ที่ประยุกต์ใช้ค ำสั่ง UNION 
สมมติว่าบริษัท SaleCo ได้ท าการเทคโอเวอร์บริษัทหนึ่งๆในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัท 

SaleCo จะต้องการที่จะรวบรวมรายชื่อลูกค้าของทั้งบริษัทเข้าด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีลูกค้าบางรายที่
ท าการซื้อสินค้าจากทั้งสองบริษัท ดังนั้น ลิสต์ของรายชื่อลูกค้าจะต้องแสดงรายชื่อที่ไม่ซ้ ากันเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล จากความต้องการดังกล่าว เราสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง UNION เพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก 2 
ตารางข้อมูลเข้าด้วยกัน การรวมแถวของข้อมูลจากสองคิวรีเข้าด้วยกันโดยไม่ก่อให้เกิดแถวของข้อมูลที่ซ้ ากัน 
ด้วยของค าสั่ง UNION จะมีรูปแบบเป็น 

query UNION query 

จากข้างต้น ถ้าข้อมูลรายการลูกค้าถูกจัดเก็บในตาราง CUSTOMER และ CUSTOMER2 เราจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ค าสั่ง SQL ได้เป็น 

SELECT  CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE 
FROM  CUSTOMER 
UNION 
SELECT  CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE 
FROM  CUSTOMER2; 

นอกเหนือจากการ union กันของข้อมูลจากสองคิวรี เราสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง UNION เพ่ือรวบรวม
ผลลัพธ์จากหลายๆคิวรีได้ เช่น ถ้าเราต้องการรวบรวมผลลัพธ์จาก 4 ตารางข้อมูล เราจะสามารถด าเนินการได้
เป็น 

 

SELECT  column-list 
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FROM  table1 
UNION 
SELECT  column-list 
FROM  table2 
UNION 
SELECT  column-lust 
FROM  table3 
UNION 
SELECT  column-list 
FROM  table4; 

8.1.2 ค ำสั่ง SQL ที่ประยุกต์ใช้ค ำสั่ง UNION ALL 
จากความต้องการในการเรียกดูข้อมูลในหัวข้อ 8.1.1 ถ้าเราต้องการเรียกดูข้อมูลลูกค้าจากข้อมูลที่ถูก

จัดเก็บในทั้งสองบริษัทโดยยอมให้รายการข้อมูลลูกค้าสามารถมีความซ้ าซ้อนได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรที่จะ
ประยุกต์ใช้ค าสั่ง UNION ALL เพ่ือหาผลลัพธ์ได้เป็น 

SELECT  CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUs_AREACODE, CUS_PHONE 
FROM  CUSTOMER 
UNION ALL 
SELECT  CUS_FNAME, CUS_LNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE 
FROM  CUSTOMER2; 

การประยุกต์ใช้ค าสั่ง UNION ALL จะสามารถประยุกต์ใช้ในการรวบรวมผลลัพธ์จากหลายคิวรีได้เช่นกัน 

8.1.3 ค ำสั่ง SQL ที่ประยุกต์ใช้ค ำสั่ง INTERSECT 
ถ้าบริษัท SaleCo ต้องการที่จะรวบรวมรายชื่อลูกค้าท่ีซื้อสินค้าจากบริษัท SaleCo และซื้อสินค้าจาก

บริษัทที่ถูกเทคโอเวอร์ใหม่ด้วยเช่นกัน (กล่าวคือรายชื่อลูกค้าที่ท าการซื้อสินค้าจากทั้งสองบริษัท) เราจะ
สามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง INTERSECT ได้ดังนี ้

SELECT  CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CuS_PHONE 
FROM  CUSTOMER 
INTERSECT 
SELECT  CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUD_PHONE 
FROM  CUSTOMER2; 
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นอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้น ค าสั่ง INTERSECT ยังสามารถถูกประยุกต์ใช้ในเงื่อนไขอ่ืนๆได้อีกเช่น 
ถ้าเราต้องการคน้หารหัสลูกค้าท่ีอยู่ในเขตที่มีรหัส 615 ที่ท าการซื้อสินค้าจากบริษัท เราจะสามารถด าเนินการ
ได้เป็น 

SELECT  CUS_CODE 
FROM  CUSTOMER 
WHERE  CUS_AREACODE = '615' 
INTERSECT 
SELECT DISTINCT CUS_CODE 
FROM   INVOICE; 

8.1.4 ค ำสั่ง SQL ที่ประยุกต์ใช้ค ำสั่ง MINUS 
ค าสั่ง MINUS จะคืนค่าผลลัพธ์เป็นแถวของข้อมูลที่ได้จากคิวรีที่หนึ่งแต่ไม่เป็นผลลัพธ์จากคิวรีที่สอง

ที่ซึ่งจะมีรูปแบบเป็น 

query MINUS query 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการที่จะทราบรายชื่อลูกค้าที่ท าการซื้อสินค้าจากบริษัท SaleCo แต่ไม่ได้ซื้อสินค้าจาก
บริษัทที่ถูกเทคโอเวอร์ เราจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง MINUS ได้เป็น 

SELECT  CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE 
FROM  CUSTOMER 
MINUS 
SELECT  CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE 
FROM  CUSTOMER2; 

แต่ถ้าเราต้องการที่จะทราบรายชื่อลูกที่ซื้อสินค้าจากบริษัทที่ถูกเทคโอเวอร์แต่ไม่ได้ซื้อสินค้าจากบริษัท 
SaleCo เราจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง SQL ได้เป็น 

SELECT  CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE 
FROM  CUSTOMER2 
MINUS 
SELECT  CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE 
FROM  CUSTOMER; 

เราอาจประยุกต์ใช้ค าสั่ง MINUS ในสถานการณ์อ่ืน เช่น ถ้าเราต้องการทราบรายชื่อลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตที่มี
รหัส 615  แต่เป็นลูกค้าท่ีไม่ได้ท าการซื้อสินค้าแต่อย่างใด เราจะสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง MINUS ได้เป็น 
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SELECT  CUS_CODE FROM CUSTOMER WHERE CUS_AREACODE = '615' 
MINUS 
SELECT  DISTINCT CUS_CODE FROM INVIOCE; 

8.1.5 ค ำสั่ง SQL ที่เป็นค ำสั่งทำงเลือกอื่นๆ 
ถ้า DBMS ไม่สนับสนุนการใช้ค าสั่ง INTERSECT และ ค าสั่ง MINUS เราสามารถประยุกต์ใช้ค าสั่ง IN 

และ NOT IN แทนได้ ตัวอย่างเช่น 

SELECT  CUS_CODE 
FROM  CUSTOMER 
WHERE  CUS_AREACODE = '615' AND 

CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE); 

หรือ 

SELECT  CUS_CODE 
FROM  CUSTOMER 
WHERE  CUS_AREACODE = '615' AND 

CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVIOCE); 

8.2 ค ำสั่ง SQL ส ำหรับตัวด ำเนินกำร JOIN 
 การด าเนินการ JOIN จะด าเนินการรวมข้อมูลจาก 2 ตรารางข้อมูลใดๆเข้าด้วยกัน โดยจะคืนค่า
ผลลัพธ์เป็นแถวข้อมูลที่มีค่าของข้อมูลเหมือนกันในแอทริบิที่เหมือนกัน โดยจากเนื้อหาในบทที่ 7 เราได้ท าการ
ประยุกต์ใช้ค าสั่ง SELECT ที่มีการก าหนดเงื่อนไขเพ่ือใช้ในการ JOIN ระหว่างตารางข้อมูล ตัวอย่างเช่น  เรา
สามารถ JOIN ข้อมูลระหว่างตาราง PRODUCT และ VENDOR ผ่านแอทริบิว V_CODE ที่ถูกจัดเก็บในทั้งสอง
ตาราง (V_CODE ท าหน้าที่เป็น primary key ในตาราง VENDOR และท าหน้าที่เป็น foreign key ในตาราง 
PRODUCT) ที่จะสามารถสร้างคิวรีได้เป็น 

SELECT  P_CODE, P_DESCRIPT, P_PRICE, V_NAME 
FROM  PRODUCT, VENDOR 
WHERE  PRODUCT.V_CODE = VENDOR.V_CODE; 

 นอกจากค าสั่งในการ JOIN เบื้องต้นแล้วเรายังทราบอีกว่าตัวด าเนินการ JOIN สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทหลักคือ inner join และ outer join ที่ซึ่ง inner join จะเป็นกำร join แบบดังเดิมที่จะคืนค่ำ
เป็นแถวของข้อมูลที่สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก ำหนดที่อำจเป็นเงื่อนไขกำรเท่ำกันหรือเงื่อนไขกำรไม่เท่ำกันก็
เป็นได้ แต่ในส่วนของ outer join จะคืนค่ำเป็นแถวของข้อมูลที่สอดคล้องและไม่สอบคล้องกับเงื่อนไขที่
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ก ำหนดด้วย นอกเหนือจากการ join ทั้งสองประเภทข้างต้น ยังมีการการ join ในลักษณะพิเศษที่เรียกว่า 
cross join ที่ซึ่งจะคืนค่ำผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์จำกกำรประยุกต์ใช้ตัวด ำเนินกำร PRODUCT กับสองตำรำง
ใดๆ ดังนั้นในบทนี้เราจะท าการศึกษาเกี่ยวกับการ join ประเภทต่างๆที่สอดคล้องกับมาตาราฐานของ SQL 
(แสดงในรูปที่ 8.1) 

 

รูปที่ 8.1 ตัวอย่างประเภทของการ JOIN ระหว่างตารางข้อมูล 

8.2.1 กำรด ำเนินกำร cross join 
 การด าเนินการ cross join จะเป็นการประยุกต์ใช้ตัวด าเนินการ PRODUCT กับสองตารางข้อมูลใดๆ 
ที่จะมีรูปแบบค าสั่งเป็น 

SELECT column-list 
FROM  table1 CROSS JOIN table2; 

ตัวอย่างเช่น การ cross join ระหว่างตาราง INVOICE และ LINE ที่มีข้อมูลทั้งสิ้น 8 และ 18 แถวข้อมูลที่ซึ่ง
จะสามารถด าเนินการได้โดยค าสั่ง 

SELECT  * 
FROM  INVOICE CROSS JOIN LINE; 
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จากค าสั่งข้างต้นเราจะได้ผลลัพธ์เป็นแถวข้อมูลทั้งสิ้น 8 × 18 = 144 แถว 

8.2.2 กำรด ำเนินกำร inner join ด้วยค ำสั่ง NATURAL JOIN 
 การด าเนินการ natural join จะคืนค่าผลลัพธ์เป็นแถวข้อมูลจากสองตารางข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน 
โดยแถวข้อมูลจะต้องมีค่าของแอทริบิวที่ถูกจัดเก็บในทั้งสองตารางข้อมูล (ชื่อแอทริบิวจะเหมือนกันและใช้
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทเดียวกัน) เหมือนกันและเราจะท าการลบแอทริบิวที่มีลักษณะเหมือนกันทิ้ง โดย
คิวรีส าหรับการด าเนินการ natural join จะสามารถก าหนดได้เป็น 

SELECT column-list 
FROM  table1 NATURAL JOIN table2; 

จากค าสั่งข้างต้น การด าเนินการ natural join จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการท างานดังนี้ 

 ค้นหาแอทริบิวที่มีชื่อเหมือนกันจากท้ังสองตาราง 

 ท าการ SELECT เฉพาะแถวข้อมูลจากทั้งสองตารางที่มีค่าข้อมูลที่ปรากฏในแอทริบิวที่มีชื่อตรงกัน
เหมือนกัน 

 ท าการลบแอทริบิวที่เหมือนกันออกแอทริบิวหนึ่งเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของแอทริบิว 

จากข้ันตอนข้างต้น ถ้าในสองตารางข้อมูลใดๆที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลโดย natural join ไม่มีแอทริบิวที่มีชื่อ
เหมือนกัน การด าเนินการ natural join จะท าด าเนินการ PRODUCT กับสองตารางข้อมูล (การรวมกันของ
ข้อมูลจากสองตารางข้อมูลแบบทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้) 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการด าเนินการ natural join ระหว่างตาราง CUSTOMER และ INVOICE และคืนค่า
ผลลัพธ์เฉพาะรหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า รหัสใบแจ้งหนี้ และวันที่ที่ได้ท าการแจ้งหนี้ เราจะสามารถก าหนดคิวรีได้
เป็น 

SELECT  CUS_CODE, CUS_LNAME, INV_NUMBER, INV_DATE 
FROM  CUSTOMER NATURAL JOIN INVOICE; 

การด าเนินการ natural join จะไม่ได้ก าหนดขอบเขตของการเชื่อมโยงข้อมูลเพียงแค่สอง
ตารางข้อมูลเท่านั้น เราสามารถท าการเชื่อมโยงข้อมูลมากกว่าสองตารางข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างตาราง INVOICE, LINE และ PRODUCT เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลรหัสใบแจ้งหนี้ รหัสสินค้าในใบ
แจ้งหนี้ ค าอธิบายรายการสินค้า จ านวนรายการสินค้าและราคาที่ถูกสั่งซื้อ เราจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  INV_NUMBER, P_CODE, P_DESCRIPT, LINE_UNITS, LINE_PRICE 
FROM  INVOICE NATURAL JOIN LINE NATURAL JOIN PRODUCT; 
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 การประยุกต์ใช้ค าสั่ง NATURAL JOIN จะมีข้อแตกต่างจากการด าเนินการแบบเก่า (วิธีการ natural 
join ในบทที่ 7) ที่ซึ่งค าสั่ง NATURAL JOIN จะไม่ต้องการให้มีก าหนดเงื่อนไขในส่วนของ WHERE ที่ซึ่ง
จะต้องก าหนดให้แอทริบิวในสองตารางข้อมูลมีค่าของข้อมูลที่ปรากฏเหมือนกัน 

8.2.3 กำรด ำเนินกำร inner join ด้วยกำรใช้ค ำสั่ง USING 
วิธีการที่สองในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางข้อมูลแบบ inner join จะสามารถด าเนินการได้ผ่าน

การใช้ค าสั่ง USING โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแถวข้อมูลจากทั้งสองตารางข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกันโดยการ
ปรากฏของค่าข้อมูลในแอทริบิวที่ก าหนด (แอทริบิวที่ก าหนดจะต้องเป็นแอทริบิวที่ มีชื่อเหมือนกันและถูก
จัดเก็บในสองตารางข้อมูล) ที่ซึ่งจะมีรูปแบบค าสั่งเป็น 

SELECT column-list 
FROM  table1 JOIN table2 USING (common-column); 

จากค าสั่งข้างต้น ถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง INVOICE, LINE และ PRODUCT เรา
จะต้องแบ่งการเชื่อมโยงข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยเริ่มแรกเราจะต้องท าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง 
INVOICE และ LINE ผ่านแอทริบิว INV_NUMBER ที่ถูกจัดเก็บในสองตารางข้อมูลดังกล่าว จากนั้นจะน า
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งแรกมาท าการเชื่อมโยงกับตาราง PRODUCT ผ่านแอทริบ P_CODE ที่
ซึ่งจะเป็นแอทริบิวที่ปรากฏในผลลัพธ์จากการเชื่อมโยงครั้งแรกและตาราง PRODUCT ดังนั้น เราจะสามารถ
ก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  INV_NUMBER, P_CODE, P_DESCRIPT, LINE_UNITS, LINE_PRICE 
FROM  INVOICE JOIN LINE USING (INV_NUMBER) JOIN PRODUCT USING (P_CODE); 

8.2.4 กำรด ำเนินกำร inner join ด้วยกำรใช้ ON 
สองค าสั่งก่อนหน้าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางข้อมูลผ่านแอทริบิวหนึ่งๆที่ถูกจัดเก็บใน

สองตารางข้อมูลที่ซึ่งมีชื่อแอทริบิวเหมือนกัน แต่ส าหรับกรณีที่สองตารางข้อมูลที่ต้องท าการเชื่อมโยงข้อมูลมี
ชื่อแอทริบิวไม่เหมือนกันเลย เราจะสามารถ ประยุกต์ใช้ค าสั่ง JOIN … ON ที่จะท าการเชื่อมโยงข้อมูลโดยการ
ก าหนดชื่อแอทริบิวที่จะใช้เชื่อมโยงกัน (หนึ่งแอทริบิวจากหนึ่งตาราง โดยแอทริบิวที่เลือกจะต้องจัดเก็บข้อมูล
เหมือนกัน) ค าสั่ง JOIN … ON จะมีรูปแบบคิวรีดังนี้ 

SELECT column-list 
FROM  table1 JOIN table2 ON join-condition; 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง INVOICE LINE และ PRODUCT ด้วยการใช้ค าสั่ง 
JOIN … ON เราจะต้องท าการก าหนดชื่อแอทริบิวที่เชื่อมโยงกันดังนี้ 
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SELECT  INVOICE.INV_NUMBER, PRODUCT.P_CODE, P_DESCRIPT, LINE_UNITS,  
  LINE_PRICE 
FROM  INVOICE JOIN LINE ON INVOICE.INV_NUMBER = LINE.INV_NUMBER JOIN  
  PRODUCT ON LINE.P_CODE = PRODUCT.P_CODE; 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือแสดงข้อมูลพนักงานภายโดยเรียงล าดับตามชื่อหัวหน้า เราจะ
สามารถใช้ค าสั่ง JOIN … ON ร่วมกับค าสั่ง ORDER BY ได้ดังนี ้

SELECT  E.EMP_MGR, M.EMP_LNAME, E.EMP_NUM, E.EMP_LNAME 
FROM  EMP AS E JOIN EMP AS M ON E.EMP_MGR = M.EMP_NUM 
ORDER BY E.EMP_MGR; 

8.2.5 กำรด ำเนินกำร outer joins 
 การด าเนินการ outer join จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสองตารางข้อมูลด้วยการก าหนดล าดับ
ของตารางที่จะท าการพิจารณาโดยจะก าหนดให้เป็นตารางด้านซ้ายและตารางด้านขวา การด าเนินการ outer 
join จะคืนค่าผลลัพธ์เป็นแถวข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข (กล่าวคือแถวข้อมูลที่มีค่าในแอทริบิวเหมือนกันโดยแอท
ริบิวนั้นๆจะต้องถูกจัดเก็บในสองตาราง) และแถวข้อมูลที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข โดยรูปแบบของการด าเนินการ 
outer join จะสามารถด าเนินการได้ 3 ลักษณะคือ left outer join, right outer join และ full outer join 
ตามล าดับ 

การด าเนินการ left outer join 
 การด าเนินการ left outer join จะคืนค่าผลลัพธ์เป็นแถวข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข (กล่าวคือแถวข้อมูล
ที่มีค่าในแอทริบิวเหมือนกันโดยแอทริบิวนั้นๆจะต้องถูกจัดเก็บในสองตาราง) และแถวข้อมูลในตารางด้านซ้าย
ที่ไม่ตรงตามเง่ือนไข ที่ซึ่งสามารถด าเนินการตามค าสั่งดังนี้ 

SELECT column-list 
FROM  table1 LEFT [OUTER] JOIN table2 ON join-condition; 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการที่จะท าการค้นหาข้อมูลรหัสสินค้า รหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้า และชื่อบริษัทผู้ผลิต
สินค้าส าหรับทุกรายการสินค้าและบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ได้ท าการผลิตสินค้าให้กับบริษัทของเรา เราจะ
สามารถก าหนดค าสั่งคิวรีได้เป็น 

SELECT  P_CODE, VENDOR.V_CODE, V_NAME 
FROM  VENDOR LEFT JOIN PRODUCT ON VENDOR.V_CODE = PRODUCT.V_CODE; 

จากคิวรีข้างต้น เราจะได้รับผลลัพธ์ดังแสดงในรูป 8.2 
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รูปที่ 8.2 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการด าเนินการ left outer join 

การด าเนินการ right outer join 
การด าเนินการ right outer join จะคืนค่าผลลัพธ์เป็นแถวข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข (กล่าวคือแถว

ข้อมูลที่มีค่าในแอทริบิวเหมือนกันโดยแอทริบิวนั้นๆจะต้องถูกจัดเก็บในสองตาราง) และแถวข้อมูลในตาราง
ด้านขวาที่ไม่ตรงตามเง่ือนไข ที่ซึ่งสามารถด าเนินการตามค าสั่งดังนี้ 

SELECT column-list 
FROM  table1 RIGHT [OUTER] JOIN table2 ON join-condition; 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการที่จะท าการค้นหาข้อมูลรหัสสินค้า รหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้า และชื่อบริษัทผู้ผลิต
สินค้าส าหรับทุกรายการสินค้าและรายการสินค้าที่ไม่ได้ผลิตจากบริษัทผู้ผลิตภายนอก เราจะสามารถก าหนด
ค าสั่งคิวรีได้เป็น 

SELECT  P_CODE, VENDOR.V_CODE, V_NAME 
FROM  VENDOR RIGHT JOIN PRODUCT ON VENDOR.V_CODE = PRODUCT.V_CODE; 

จากคิวรีข้างต้น เราจะได้รับผลลัพธ์ดังแสดงในรูป 8.3 
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รูปที่ 8.3 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการด าเนินการ right outer join 

การด าเนินการ full outer join 
การด าเนินการ full outer join จะคืนค่าผลลัพธ์เป็นแถวข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข (กล่าวคือแถวข้อมูล

ที่มีค่าในแอทริบิวเหมือนกันโดยแอทริบิวนั้นๆจะต้องถูกจัดเก็บในสองตาราง) และแถวข้อมูลในตารางด้านซ้าย
และด้านขวาที่ไม่ตรงตามเง่ือนไข ที่ซึ่งสามารถด าเนินการตามค าสั่งดังนี้ 

SELECT column-list 
FROM  table1 FULL [OUTER] JOIN table2 ON join-condition; 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการที่จะท าการค้นหาข้อมูลรหัสสินค้า รหัสบริษัทผู้ผลิตสินค้า และชื่อบริษัทผู้ผลิต
สินค้าส าหรับทุกรายการสินค้า รายการสินค้าที่ไม่ได้ผลิตจากบริษัทผู้ผลิตภายนอก และบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่
ไมไ่ด้ท าการผลิตสินค้าให้กับบริษัทของเรา เราจะสามารถก าหนดค าสั่งคิวรีได้เป็น 

SELECT  P_CODE, VENDOR.V_CODE, V_NAME 
FROM  VENDOR FULL JOIN PRODUCT ON VENDOR.V_CODE = PRODUCT.V_CODE; 

จากคิวรีข้างต้น เราจะได้รับผลลัพธ์ดังแสดงในรูป 8.4 
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รูปที่ 8.4 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการด าเนินการ full outer join 

8.3 คิวรีย่อยและคิวรีที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 การก าหนดคิวรีหนึ่งเราสามารถก าหนดคิวรีด้วยการใช้คิวรีหลัก (คิวรีทั่วๆไป) และเราสามารถก าหนด
คิวรีหลักและคิวรีย่อย (subquery) ในคิวรีหนึ่งๆได้ ตัวอยางเช่น ถ้าเราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลรหัสและชื่อ
ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าท่ีไม่ได้ท าการผลิตสินค้าให้กับริษัทของเรา เราจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  V_CODE, V_NAME 
FROM  VENDOR 
WHERE  V_CODE NOT IN (SELECT V_CODE FROM PRODUCT); 

หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ ถ้าเราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลรหัสและชื่อรายการสินค้าที่มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ราคาสินค้าทั้งหมดของบริษัท เราจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  P_CODE, P_PRICE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_PRICE >= (SELECT AVG(P_PRICE) FROM PRODUCT); 
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จากตัวอย่างทั้งสองข้างต้น เราจะสังเกตุได้ว่าทั้งสองคิวรีได้มีการก าหนดคิวรีย่อยในคิวรีที่จะถูกก าหนดให้อยู่
ทางด้านขวาของการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์ที่ได้จากคิวรีย่อยก็จะมีลักษณะเหมือนกับผลลัพธ์ที่ได้จากคิวรีหลักที่
ซึ่งจะประกอบไปด้วย 

 ค่ำของข้อมูลเพียงค่ำเดียว—จะเป็นค่ำของข้อมูลในแอทริบิวหนึ่งๆในข้อมูลแถวหนึ่งๆ 

 ลิสต์ของค่ำข้อมูล—จะเป็นค่ำของข้อมูลในแอทริบิวหนึ่งๆแต่หลำยแถวข้อมูล 

 ตำรำงเสมือน—จะเป็นค่ำของข้อมูลหลำยแอทริบิวและหลำยแถวข้อมูล 

8.3.1 กำรก ำหนดคิวรีย่อยภำยใต้ค ำสั่ง WHERE 
 การประยุกต์ใช้คิวรีย่อยมักจะถูกประยุกต์ใช้ส าหรับเปรียบเทียบค่าของข้อมูลกับผลลัพธ์ที่ได้จากคิวรี
ย่อย ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการค้นหารายการสินค้าที่มีราคามากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของราคาสินค้า
ทั้งหมดของบริษัท เราจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  P_CODE, P_PRICE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_PRICE >= (SELECT AVG(P_PRICE) FROM PRODUCT); 

จากคิวรีข้างต้นเราจะสังเกตุได้ว่าการเปรียบเทียบมักเกิดขึ้นกับการก าหนดเงื่อนไขด้วยค าสั่ง WHERE โดยใน
การเปรียบเทียบเราสามารถเปรียบได้หลายลักษณะ อาทิเช่น >, <, =, >=,  หรือ <= ที่ซึ่งจะต้องการให้คิวรี
ย่อยคืนค่าผลลัพธ์ในลักษณะที่เป็นค่าของข้อมูลเพียงค่าเดียว แต่ถ้าคิวรีย่อยคืนค่าผลลัพธ์มากกว่าหนึ่งค่าจะ
ท าให้เกิดข้อผิดพลาด 

 นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้คิวรีย่อยในค าสั่ง SELECT ทั่วๆไปแล้ว เรายังสามารถประยุกต์ใช้คิวรี
ย่อยร่วมกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลลูกค้าที่ท า
การสั่งซื้อค้อนถอนตะปู (‘Claw hammer’) จากการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง CUSTOMER, INVOICE, 
LINE และ PRODUCT เราจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  DISTINCT CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME 
FROM  CUSTOMER JOIN INVOICE USING (CUS_CODE) 
         JOIN LINE USING (INV_NUMBER) 
         JOIN PRODUCT USING (P_CODE) 
WHERE  P_CODE = (SELECT P_CODE FROM PRODUCT WHERE P_DESCRIPT = ‘Claw 
  hammer’); 
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8.3.2 กำรก ำหนดคิวรีย่อยร่วมกับค ำสั่ง IN 
 ถ้าเราต้องการที่จะประยุกต์ใช้ผลลัพธ์จากคิวรีย่อยที่ซึ่งสามารถมี ได้หลายค่าข้อมูลเพ่ือท าการ
เปรียบเทียบในเงื่อนไข WHERE เราควรจะประยุกต์ใช้คิวรีย่อยร่วมกับค าสั่ง IN ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการ
ค้นหาข้อมูลลูกค้าที่ท าการซื้อค้อนและเลื่อย แต่เผอิญว่าบริษัทมีรายการสินค้าเกี่ยวกับค้อนและเลื่อยหลาย
ประเภท ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้เราต้องท าการเปรียบเทียบข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้ากับค้อนและเลื่อยประเภท
ต่างๆ ที่ซึ่งจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  DISTINCT CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME 
FROM   CUSTOMER JOIN INVOICE USING (CUS_CODE) 

      JOIN LINE USING (INV_NUMBER) 
      JOIN PRODUCT USING (P_CODE) 

WHERE  P_CODE IN (SELECT P_CODE 
      FROM PRODUCT 
      WHERE P_DESCRIPT LIKE '%hammer%' 
      OR P_DESCRIPT LIKE '%saw%'); 

8.3.3 กำรก ำหนดคิวรีย่อยร่วมกับค ำสั่ง HAVING 
 จากเนื้อหาในบทที่ 7 จะท าให้เราทราบว่าค าสั่ง HAVING จะใช้ร่วมกับค าสั่ง GROUP BY ที่ซึ่งจะเป็น
การก าหนดเงื่อนไขให้กับกลุ่มข้อมูลที่จะต้องมีค่าของข้อมูล >, <, =, >=, หรือ <= เงื่อนไขหนึ่งๆ แต่อย่างไรก็
ตาม เราสามารถก าหนดคิวรีย่อยภายในค าสั่ง HAVING ได้ โดยใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากคิวรีย่อยส าหรับเปรียบเทียบ
กับค่าของข้อมูลหนึ่งๆของกลุ่มข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลรายการสินค้าและจ านวนชิ้น
สินค้าที่สินค้าหนึ่งๆเหล่านั้นถูกขาย โดยสินค้าที่จะถูกแสดงผลจะต้องเป็นสินค้าที่มีจ านวนชิ้นสินค้าที่ถูกขาย
มากกว่าค่าเฉลี่ยของชิ้นสินค้าท่ีถูกขายของรายการสินค้าทั้งหมด ที่ซึ่งเราจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  P_CODE, SUM(LINE_UNITS) 
FROM  LINE 
GROUP BY P_CODE 
HAVING SUM(LINE_UNITS) > (SELECT AVG(LINE_UNITS) 

        FROM LINE); 

8.3.4 กำรก ำหนดคิวรีย่อยร่วมกับค ำสั่ง ANY และ ALL 
 การก าหนดคิวรีย่อยร่วมกับค าสั่ง IN จะเป็นการเลือกแถวข้อมูลที่มีค่าของข้อมูลตรงกับค่าของข้อมูล
หนึ่งๆที่ได้จากผลลัพธ์ของคิวรีย่อย แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์เราอาจต้องการที่จะเปรียบเทียบแถว
ข้อมูลที่จะเป็นผลลัพธ์กับข้อมูลที่ได้จากคิวรีย่อยทั้งหมดด้วยตัวด าเนินการ > หรือ < เราสามารถด าเนินการได้
ด้วยการก าหนดคิวรีย่อยร่วมกับค าสั่ง ALL/ANY ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการข้อมูลรายการสินค้าที่ซึ่งมีราคา
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ต้นทุนมากกว่าต้นทุนรายการสินค้าทั้งหมดท่ีถูกผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ตั้งอยู่ใน ‘Florida’ เราจะสามารถ
ก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  P_CODE, P_QOH * P_PRICE 
FROM  PRODUCT 
WHERE  P_QOH * P_PRICE > ALL (SELECT P_QOH * P_PRICE 

    FROM PRODUCT 
    WHERE V_CODE IN (SELECT V_CODE 

       FROM VENDOR 
       WHERE V_STATE = ‘FL’)); 

8.3.5 กำรก ำหนดคิวรีย่อยในค ำสั่ง FROM 
 นอกเหนือจากการก าหนดคิวรีย่อยในส่วนของเงื่อนไข (WHERE) แล้ว เรายังสามารถก าหนดคิวรีย่อย
ในส่วนของ FROM ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการทราบข้อมูลลูกค้าที่ซื้อสินค้า ’13-Q2/P2’ และ 
‘23109-HB’ ที่ซึ่งรายละเอียดการซื้อสินค้าจะถูกจัดเก็บอยู่ในตาราง LINE ดังนั้น เราจะสามารถประยุกต์ใช้
แอทริบิวรหัสสินค้า (P_CODE) ในการเปรียบเทียบได้โดยตรง จากความต้องการข้างต้น เราสามารถก าหนด 
คิวรีได้เป็น 

SELECT  DISTINCT CUSTOMER.CUS_CODE, CUSTOMER.CUS_LNAME 
FROM  CUSTOMER, 

(SELECT INVOICE.CUS_CODE FROM INVOICE NATURAL JOIN LINE WHERE 
 P_CODE = '13-Q2/P2') CP1, 

(SELECT INVOICE.CUS_CODE FROM INVOICE NATURAL JOIN LINE WHERE 
 P_CODE = '23109-HB') CP2 

WHERE  CUSTOMER.CUS_CODE = CP1.CUS_CODE AND 
CP1.CUS_CODE = CP2.CUS_CODE; 

จากคิวรีข้างต้นจะประกอบไปด้วย 2 คิวรีย่อยที่ถูกก าหนดในส่วนของ FROM โดยคิวรีย่อยแรกจะเป็นการ
สร้างตารางเสมือน (ผลลัพธ์ที่ได้จากค าสั่ง SELECT จะมีลักษระคล้ายกับตารางเสมือน) ที่ชื่อ CP1 ที่ซึ่งจะ
บรรจุไปด้วยข้อมูลรหัสลูกค้าในใบแจ้งหนี้ที่ท าการซื้อสินค้า '13-Q2/P2' และในส่วนของคิวรีย่อยที่สอง จะเป็น
การสร้างตารางเสมือนที่ชื่อ CP2 ที่ซึ่งจะบรรจุไปด้วยข้อมูลรหัสลูกค้าในใบแจ้งหนี้ที่ท าการซื้อสินค้า '23109-
HB' จากนั้นน าผลลัพธ์ที่ได้จาก 2 คิวรีย่อยมาท าการค้นหาชื่อของลูกค้าโดยก าหนดเงื่อนไขในส่วนของค าสั่ง 
WHERE ตามล าดับ 

 นอกเหนือจากการก าหนดคิวรีย่อย เราสามารถสร้างมุมมอง (view) ที่ท าหน้าที่เป็นตารางเสมือนเพ่ือ
แทนที่การใช้คิวรีย่อยได้ ตัวอย่างเช่น จากคิวรีย่อยแรกเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นการสร้างมุมมอง CP1 และ
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คิวรีย่อยที่สองจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นการสร้างมุมมอง CP2 จากนั้นท าการรวมผลลัพธ์จากมุมมองทั้งสองที่สร้าง
ขึ้นที่ซึ่งจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

CREATE VIEW CP1 AS 
SELECT  INVOICE.CUS_CODE 
FROM  INVOICE NATURAL JOIN LINE 
WHERE  P_CODE = '13-Q2/P2'; 

CREATE VIEW CP2 AS 
SELECT  INVOICE.CUS_CODE 
FROM  INVOICE NATURAL JOIN LINE 
WHERE  P_CODE = '23109-HB'; 

SELECT  DISTINCT CUS_CODE, CUS_LNAME 
FROM  CUSTOMER NATURAL JOIN CP1 NATURAL JOIN CP2; 

8.3.6 กำรก ำหนดคิวรีย่อยในส่วนของลิสต์ของแอทริบิว 
 ค าสั่ง SELECT จะประยุกต์ใช้ลิสต์ของแอทริบิวที่การแสดงถึงข้อมูลที่ต้องการ โดยแอทริบิวที่ถูก
ก าหนดในค าสั่ง SELECT จะเป็นแอทริบิวในตารางข้อมูลหนึ่งๆ หรือเป็นแอทริบิวที่เกิดจากการค านวณต่างๆ 
(derived attribute) แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถก าหนดแอทริบิวในค าสั่ง SELECT ด้วยการก าหนดคิวรีย่อย
ได้ โดยคิวรีที่ก าหนดจะต้องคืนค่าของข้อมูลเพียงค่าเดียวเท่านั้น ไม่อย่างนั้นจะ เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 
ตัวอย่างเช่น การค้นหาค่าเฉลี่ยของราคาสินค้า และส่วนต่างของราคาสินค้าหนึ่งๆกับราคาเฉลี่ยของราคาสินค้า 
ที่จะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  P_CODE, P_PRICE, (SELECT AVG (P_PRICE) FROM PRODUCT) AS AVGPRICE, 
P_PRICE – (SELECT AVG (P_PRICE) FROM PRODUCT) AS DIFF 

FROM  PRODUCT; 

หรืออีกตัวอย่างคือ ถ้าเราต้องการทราบถึงรหัสสินค้า จ านวนเงินทั้งหมดที่ขายสินค้านั้นๆได้ และส่วนแบ่งของ
พนักงานที่จะได้รับจากการขายสินค้านั้นๆ เราจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  P_CODE, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS SALES, 
(SELECT COUNT(*) FROM EMPLOYEE) AS ECOUNT, 
SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE)/(SELECT COUNT(*) FROM EMPLOYEE) AS 

 CONTRIB 
FROM  LINE 
GROUP BY P_CODE; 
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จากค าสั่งข้างต้น เราสามารถปรับเปลี่ยนการก าหนดคิวรีย่อย ด้วยการก าหนดคิวรีย่อยในส่วนของ FROM ที่ซึ่ง
จะเปรียบได้กับการสร้างตารางเสมือน โดยเราจะต้องท าการประยุกต์ใช้คิวรีย่อย 2 คิวรีซ้อนกัน ดังนี้ 

SELECT  P_CODE, SALES, ECOUNT, SALES/ECOUNT AS CONTRIB 
FROM  (SELECT P_CODE, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS SALES, 

(SELECT COUNT(*) FROM EMPLOYEE) AS ECOUNT 
 FROM  LINE 
GROUP BY P_CODE); 

8.3.7 คิวรีย่อยที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกัน 
 จากเนื้อหาในส่วนก่อนหน้าเราได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดคิวรีย่อยที่แต่ละคิวรีย่อยจะมีความ
เป็นอิสระต่อกัน โดยการประมวลผลคิวรีที่เป็นอิสระต่อกันจะเริ่มจากการประมวลผลคิวรีที่อยู่ในล าดับชั้นใน
สุดจนเสร็จแล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ประมวลผลคิวรีในล าดับถัดมา ด า เนินการในลักษณะนี้จนกระทั่ง
ประมวลผลครบทุกคิวรี 

นอกเหนือจากคิวรีย่อยในลักษณะข้างต้น เราสามารถประยุกต์ใช้คิวรีย่อยที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
(correlated subquery) ที่จะมีการประมวลผลในลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน โดยมีลักษณะคล้ายกับการใช้ลูปซ้อน
กัน ดังนี้ 

FOR X = 1 TO 2 
 FOR Y = 1 TO 3 
  PRINT “X =” X, “Y =” Y 
 END 
END 

จากข้างต้นเราจะสังเกตุได้ว่าเมื่อลูปด้านนอกท าการค านวณหนึ่งครั้ง เราจะต้องท าการค านวณลูปด้านในหลาย
ครั้ง การค านวณของคิวรีก็เช่นกันเมื่อท าการค านวณข้อมูลคิวรีย่อยในล าดับด้านนอกหนึ่งครั้ง จะต้องท าการ
ค านวณคิวรีในล าดับชั้นด้านในหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการทราบถึงข้อมูลรายการสินค้าที่มีจ านวน
สินค้าถูกขายในใบแจ้งหนี้หนึ่งๆมากกว่าค่าเฉลี่ยของจ านวนสินค้านั้นๆที่ขายได้จากทุกๆใบแจ้งหนี้ เราจะ
สามารถท าการค านวณได้ 2 ขั้นตอน คือ 

1. ท าการค านวณจ านวนชิ้นสินค้าที่ถูกขายโดยเฉลี่ยส าหรับรายการสินค้าหนึ่งๆ 
2. ท าการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 กับจ านวนชิ้นสินค้าที่ขายได้ในแต่ละใบแจ้งหนี้ (แต่

ละแถวข้อมูลในตาราง LINE) และท าการเลือกเฉพาะแถวข้อมูลที่มีจ านวนชิ้นสินค้าที่ถูกขายมากกว่า
จ านวนชิ้นสินค้าที่ถูกขายโดยเฉลี่ยส าหรับรายการสินค้าหนึ่งๆ 

จากข้ันตอนทั้งสองข้างต้นเราจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 
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SELECT  INV_NUMBER, P_CODE, LINE_UNITS 
FROM  LINE LS 
WHERE  LS.LINE_UNITS > (SELECT AVG(LINE_UNITS) FROM LINE LA 

    WHERE LA.P_CODE = LS.P_CODE); 

นอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้น ลองพิจารณาอีกตัวอย่างจะเป็นการประยุกต์ใช้ correlated subquery กับตัว
ด าเนินการ EXISTS ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้า เราจะสามารถ
ก าหนดคิวรีด้วยการประยุกต์ใช้ correlated subquery ได้เป็น 

SELECT  CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME 
FROM  CUSTOMER 
WHERE  EXISTS (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE 

 WHERE INVOICE.CUS_CODE = CUSTOMER.CUS_CODE); 

นอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้น ลองพิจารณาอีกตัวอย่าง เช่น ถ้าเราต้องการทราบเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่
เราต้องท าการติดต่อเพ่ือท าการสั่งสินค้า โดยรายการสินค้าที่ต้องสั่งจะโดยการพิจารณาจากปริมาณสินค้าที่มี
อยู่ในโกดังสินค้าเทียบกับจ านวนปริมาณสินค้าข้ันต่ าคูณสอง เราจะสามารถก าหนดคิวรีได้เป็น 

SELECT  V_CODE, V_NAME 
FROM  VENDOR 
WHERE  EXISTS (SELECT * FROM PRODUCT WHERE P_QOH < P_MIN * 2 AND 
    VENDOR.V_CODE = PRODUCT.V_CODE); 

8.4 ฟังก์ชันต่ำงๆที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในค ำสั่ง SQL 
 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลมักจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินธรุกิจต่างๆที่จะต้องการจัดการต่างๆ อาทิ
เช่น การปรับเปลี่ยนข้อมูล การค านวณต่างๆที่ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้ฟังก์ชันการท างานเฉพาะ เป็นต้น ด้วยเหตุ
นี้จึงท าให้ SQL ได้จัดเตรียมฟังก์ชันการท างานต่างๆทั้งฟังก์ชันการค านวณ ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลเชิงตัวอักษร 
ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันและเวลา ที่ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้  

8.4.1 ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันและเวลำ 
 อย่างที่เราทราบดีว่า วันและเวลาเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งที่สามารถถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลได้ ดังนั้น 
SQL จึงได้จัดเตรียมฟังก์ชันต่างๆที่ซึ่งแต่ละซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลจะมีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเราใช้ 
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล  MS Access หรือ SQL Server เราจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันและเวลา
ได้ดังแสดงในรูป 8.5 แต่ถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล Oracle เราจะสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวัน
และเวลาได้ดังแสดงในรูป 8.6 
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รูปที่ 8.5 ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันและเวลาของซอฟต์แวร์ MS Access และ SQL Server 
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รูปที่ 8.6 ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันและเวลาของซอฟต์แวร์ Oracle 
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8.4.2 ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลเชิงตัวเลข 
 ฟังก์ชันทางด้านตัวเลขสามารถแบ่งกลุ่มได้หลากหลายอาทิเช่น algebraic, trigonometric และ 
logarithmic และเม่ือข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงตัวเลข SQL จึงได้จัดเตรียมฟังก์ชัน
ส าหรับการด าเนินการกับข้อมูลเชิงตัวเลขที่จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆมากมายที่ซึ่งจะแสดงฟังก์ชันที่มัก
ใช้บ่อยในรูป 8.7 

 

รูปที่ 8.7 ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีถูกใช้งานบ่อย 

8.4.3 ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลเชิงตัวอักษร 
 การด าเนินการกับข้อมูลเชิงตัวอักษรหรือข้อมูลที่เป็นข้อความสามารถด าเนินการได้หลายหลาย ด้วย
เหตุนี้ SQL จงึได้จัดเตรียมฟังก์ชันส าหรับการด าเนินการกับข้อมูลเชิงตัวอักษรด้วยเช่น ที่ซึ่งจะแสดงฟังก์ชันที่
มักถูกใช้บ่อยในรูป 8.8 
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รูปที่ 8.8 ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลเชิงตัวอักษรที่ถูกใช้งานบ่อย 

8.4.4 ฟังก์ชันส ำหรับปรับเปลี่ยนชนิดของข้อมูล 
 ฟังก์ชันส าหรับการปรับเปลี่ยนชนิดของข้อมูลจะสามารถปรับเปลี่ยนจากข้อมูลชนิดหนึ่งให้กลายเป็น
ข้อมูลอีกชนิดหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน TO_CHAR ที่จะท าการปรับเปลี่ยนข้อมูลประเภทหนึ่งๆให้
กลายเป็นข้อมูลเชิงตัวอักษร หรือฟังก์ชัน TO_DATE จะท าการปรับเปลี่ยนข้อมูลประเภทหนึ่งๆให้กลายเป็น
ข้อมูลวันและเวลา ตามล าดับ นอกเหนือจากสองฟังก์ชันข้างต้น SQL ได้จัดเตรียมฟังก์ชันการปรับเปลี่ยนชนิด
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆดังแสดงในรูป 8.9 ที่ซึ่งจะแสดงฟังก์ชันที่มักถูกประยุกต์ใช้บ่อยๆดังนี้ 
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รูปที่ 8.9 ฟังก์ชันส าหรับปรับเปลี่ยนชนิดของข้อมูลที่มักถูกใช้บ่อย 
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รูปที่ 8.9 ฟังก์ชันส าหรับปรับเปลี่ยนชนิดของข้อมูลที่มักถูกใช้บ่อย (ต่อ) 

ค ำถำมท้ำยบท 
1. จงอธิบายประโยชน์ของตัวด าเนินการ UNION, INTERSECT และ MINUS พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ความแตกต่างระหว่าง UNION และ UNION ALL คืออะไร 
3. การด าเนินการ CROSS JOIN เป็นอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ 
4. การด าเนินการ INNER JOIN สามารถด าเนินการด้วยการใช้ค าสั่งในลักษณะใดบ้าง จงยกตัวอย่าง

ประกอบ 
5. การด าเนินการ OUTER JOIN จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท มีอะไรบ้าง และแต่ละประเภทจะ

คืนค่าผลลัพธ์ในลักษณะใด 
6. ถ้าฐานข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูล 2 ตารางข้อมูลคือ T1 และ T2 ที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันผ่าน

แอทริบิว C1 จงอธิบายถึงการด าเนินการ OUTER JOIN ในลักษณะต่างๆที่ได้อธิบายในข้อ 5 
7. คิวรีย่อย (subquery) คืออะไรมีลักษณะพ้ืนฐานอย่างไร 
8. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากคิวรีย่อยมีก่ีประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร 
9. คิวรีย่อยเป็น correlated subquery มีลักษณะอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ 
10. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง regular subquery และ correlated subquery 

 


