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บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมวลผลการร้องขอ

ข้อมูลหรือการ SELECT ของระบบฐานข้อมูล SAP โดยการเขียนโปรแกรม 3 รูปแบบคือ (1) Inner 

Join (2) For All Entries และ (3) Select…Endselect ซ่ึงข้อมูลที่ท  าการร้องขอจะมีทั้งการร้องขอ

ข้อมูลจากตารางหลักและมีการท าข้อมูลร้องขอย่อย หรือ Subquery แทรกในการร้องขอหลักด้วย และ

ได้มีการสร้าง Table จ าลองเพ่ือน ามาเปรียบเทียบข้อมูลกับ Table หลัก และ มาท าการทดสอบ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานเพ่ือช่วยลดความซ ้าซ้อนในการเขียนโปรแกรม ความสะดวก

รวดเรว็ในการท างาน และจัดเกบ็ข้อมูลลงในฐานข้อมูลมากขึ้น และป้องกันไม่ให้ Server ท างานหนัก

จนเกนิไป กรณี User ท างานพร้อมกนัหลายๆ คน  

ผลการทดสอบโปรแกรมพบว่าค าสั่งทั้ง 3 รูปแบบสามารถให้ผลลัพธ์การ SELECT ที่

เหมือนกัน โดยค าสั่ง Inner Join สามารถประมวลผลการท างานโดยใช้เวลาที่เร็วกว่าค าสั่งอื่นๆ 

ทั้งหมด 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to compare the efficiency of data request processing or 

SELECT of SAP database system by using 3  types of programming which are (1 )  Inner Join 

(2 )  For All Entries and (3 )  Select ... Endselect. The requested information includes both the 

request from the main table and a subquery or sub query inserted in the main request. And a 
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simulated table was created to compare the data with the main table and come to perform a 

performance comparison test to help reduce programming redundancy Convenient and quick to 

work and store more data in the database and prevent the Server from working too hard. In the 

case of User working with many people at the same time  

The program test results show that all 3 types of statements can give the same SELECT 

results. Inner Join commands can process operations faster than all other commands. 

 

1. บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีฐานข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการด านินงานในองค์กรต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเลก็ หรือ ขนาดใหญ่ต่างกม็ีการเกบ็รวบรวมข้อมูลไว้จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการ

ท าให้ข้อมูลมีจ านวนมาก ข้อมูลมีความซับซ้อนยากต่อการค้นหาและแก้ไขข้อมูล ท าให้ผู้ใช้งานที่

ต้องการจะค้นหาข้อมูล 

โดยได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาคือ ศึกษา Function เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการ

ท างานของการ Select Database โดยการเขียน Code และใช้ค าสั่ง Selectในหลายๆ รูปแบบค าสั่งเพ่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลและการจัดเกบ็ฐานข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพการท างานมาก

ที่สดุ ทั้งน้ีได้น าฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเกบ็ผลการทดลอง เรียกว่า Database SUSE Linux ซ่ึง SUSE 

Linux น้ีได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถท างานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพแม้จะอยู่ภายใต้ภาวะที่ 

CPU และ Memory ถูกใช้งานอย่างหนักหน่วง เน่ืองมาจากทาง SUSE และ SAP น้ันทราบเป็นอย่างดี

ว่าระบบปฏบัิติการส าหรับรองรับMission Critical Application น้ันควรมีคุณ สมบัติด้านประสทิธิภาพ

และความทนทานมากเพียงใด จึงได้ท าการวิจัยร่วมกันในการปรับแต่งSUSE ให้กลายเป็น Linux ที่มี

ประสทิธภิาพสงูสดุ 

ขอบเขต 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกบัการเปรียบเทยีบค าสั่งการ Select ข้อมูลจาก

Databaseโดยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังน้ี 

1. เพ่ือเปรียบเทยีบผลการท างานระหว่างค าสั่ง Inner join, For all entry, Select…End select 

และค าสั่ง Select ที่ท  างานร่วมกบั Sub Query  

2. ท าการทดสอบค าสั่งการ Select จากทั้งหมด 4 Table ได้แก่ 



   2 .1  Table BKPF - Accounting Document Header ซ่ึ งมีการ เก็บ ข้อ มูลจ านวน 5 

คอลัมน์ และมีข้อมูลทั้งหมดจ านวน 983,328 แถว 

   2.2 Table BSEG - Accounting Document Segment ซ่ึงมีการเก็บข้อมูลจ านวน 22 

คอลัมน์ และมีข้อมูลทั้งหมด 2,862,050 แถว 

   2.3 Table ACDOCA - Universal Journal Entry Line Items ซ่ึงมีการเกบ็ข้อมูลจ านวน 

6 คอลัมน์ และมีข้อมูลทั้งหมดจ านวน 4,806,905 แถว 

  2.4 Table BSIS - Generated Table for View ซ่ึงมีการเกบ็ข้อมูลจ านวน 2 คอลัมน์ 

และมีข้อมูลทั้งหมดจ านวน 2,409,077 แถว 

ประโยชนที์ไ่ดร้บั 

1. เพ่ือช่วยลดความซ า้ซ้อนในการเขียนโปรแกรม 

2. เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการท างาน และจัดเกบ็ข้อมูลลงในฐานข้อมูลมากขึ้น 

3. เพ่ือป้องกนัไม่ให้ Server ท างานหนักจนเกนิไป กรณี User ท างานพร้อมกนัหลายๆ คน 

ขั้นตอนและวิธีวิจยั 

1. ศึกษาการท างานของระบบ SAP 

2. ศึกษาวิธกีารเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา ABAP 

3. ศึกษา Function เพ่ือตรวจสอบประสทิธภิาพในการท างานของการ Select Database 

4. สรุปและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้

ด้วยกนัอย่างมีระบบมีความสัมพันธร์ะหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบ ด้วย

แฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้

งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่าน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือน

สื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้

อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล  

ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเกบ็ผลการทดลองคร้ังน้ี คือ Database SUSE Linux โดย SUSE เป็น

บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับ SAP มาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน และเป็นหน่ึงในระบบปฏิบัติการที่ SAP 



แนะน าให้ใช้รองรับ SAP Application มาโดยตลอดและนอกจากน้ี SUSE ยังได้ท าการพัฒนาระบบ

เพ่ือรองรับเหล่าผู้ดูแลระบบที่เช่ียว ชาญเทคโนโลยีของ Microsoft เป็นหลักด้วยการรองรับMicrosoft 

Remote Desktop Protocol (RDP) ท าให้การบริหารจัดการผ่าน GUI จากระยะ ไกลน้ันเป็นไปได้ง่าย

ย่ิงขึ้น 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

จรณิต แก้วกงัวาล (2550) : ได้กล่าวถึงลักษณะฐานข้อมูลที่ดี คือ น าเสนอและตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้ในระบบ ในรูปแบบตรงตามความต้องผู้ใช้หลายระดับ 

จิราวรรณ นะตาปา, ธนเทพ มโนการ, นภาวรรณ อรุณฉาย (2559) กล่าวถึง SAP สามารถ

วิเคราะห์และสร้างมุมมองในการจัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากเป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปทาง

ธุรกิจประเภท ERP ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยใช้ควบคุมทุกสายงานของบริษัท และสามารถ

รองรับธุรกจิได้หลายประเภท 

NetSys & Computer, (2560) กล่าวว่า SAP HANA เป็นนวัตกรรมจาก SAP ที่ท  าหน้าที่

เป็นแพลตฟอร์มหน่วยความจ าที่น าความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพและให้สมรรถภาพสูงในเชิง

การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน แตกต่างจากฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเช่น Microsoft SQL SAP 

HANA ยินยอมให้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลภายในแพลตฟอร์มของมันเอง เพ่ือน าเสนอให้มีปฎิกริิยาการ

เร่งเข้าถึงข้อมูลที่รวดเรว็ข้ึน 

SAP NetWeaver AS ABAP Release, (2017) หากมีการระบุค าสั่ ง For All Entries ไว้

ข้างหน้าค าสั่ง WHERE ในค าสั่ง SELECT ของเคียวรีหลักคอมโพสิตของตารางภายในที่ระบุสามารถ

ใช้ภายใน SQL_Cond ทางด้านขวาของการเปรียบเทยีบของตัวด าเนินการเชิงสัมพันธใ์น เปรียบเทยีบ

กบัคอลัมน์คอมโพเน้นทท์ี่ระบุจะต้องเข้ากนัได้ 

Suphakit Annoppornchai, (2017) กล่าวถึง กล่าวถึง Sub Query หรือ Inner Query หรือ 

Nested Query เป็นการดึงข้อมูลใน Table จากผลลัพธข์องการท า SQL Select Query ก่อนหน้านี้อกีที

อกีท ีซ่ึงการท า subquery สามารถใช้งาน Where Clause ไม่ว่าจะเป็น Main Query หรือ ส่วนของ Sub 

Query ส่วนมากแล้วมักถูกใช้ในเงือนไข 

 

3. การออกแบบและการพฒันาระบบ 

 งานวิจัยน้ีได้น าข้ันตอนที่ใช้ในการจัดเกบ็ฐานข้อมูลโดยการเปรียบเทียบการท างาน และ

ประสิทธิภาพของค าสั่ง Select ในการจัดเกบ็ฐานข้อมูลที่ได้ประสิทธิภาพ และสามารถเกบ็ข้อมูลได้



เป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นการเปรียบเทยีบเวลาในการท างานที่ได้ประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมทางผู้วิจัยได้ใช้ SAP 

HANA ในการทดสอบไปจนถึงการตั้งค่าระบบให้รองรับการท า HA ได้ และการเลือกใช้ระบบ 

ปฏิบัติการ Linux เพ่ือรองรับ SAP Applications ทั้งหมดน้ันนอกจากจะท าให้การติดตั้งเป็นไปได้

อย่างสะดวกแล้ว การดูแลรักษากจ็ะไม่ซับซ้อน และในการจัดเกบ็และเรียกดูข้อมูลใน Databaseของ

เราน้ัน การเขียนโปรแกรมทด-สอบน้ีจะใช้การSELECT เป็นค าสั่งของฐานข้อมูลซ่ึงจะใช้ในการ

ด าเนินการเขียนโปรแกรมบ่อยที่สุด หากต้องการเรียกดูข้อมูลหรือค้นหาข้อมูล ท าได้โดยใช้ค าสั่ง

SELECT ซ่ึงสามารถจะสามารถระบุเง่ือนไขต่างๆ ร่วมด้วยได้ เพ่ือเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ 

การออกแบบเครือ่งมือการทดลอง 

 

รูปที่ 1 ลักษณะการท างานของระบบ 

 

การใชค้ าสัง่ Select ในการพฒันาโปรแกรม  

 การใช้ค าสั่ง Inner Join เป็นการน าเอาข้อมูลใน Table มา Join กนั แต่จะเลือกใช้ Field 

เฉพาะที่มีเง่ือนไขที่ตรงกนั 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การ Select Inner Join 

 

- Diagrams การ Select โดยใชค้ าสัง่ Inner Join 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 Diagrams Inner Join 



วิธีการทดสอบ 

 วิธกีารทดสอบโปรแกรม โดยใช้ค าสั่ง Select ในรูปแบบของค าสั่งต่างๆ มีขั้นตอนการ

ทดสอบโปรแกรม ดังน้ี  

 เข้าสู่โปรแกรม SAP และเข้า T-Code: SAT และ SATD เพ่ือท าการทดสอบเวลา Database 

CPU และ Memory ที่ใช้ในการทดสอบประสทิธภิาพการท างานของฐานข้อมูลที่ต้องการจัดเกบ็ และ 

ค้นหา  

 

4. ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลน้ีได้น าขั้นตอนวิธีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเกบ็ฐานข้อมูล Database โดย

การเปรียบเทียบการท างาน และประสิทธิภาพของค าสั่ ง Select ในการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ ได้

ประสทิธภิาพ และสามารถเกบ็ข้อมูลได้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นการเปรียบเทยีบเวลาในการท างานที่ได้

ประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูล และ

พัฒนาโปรแกรมที่มีการท างานให้เหมาะสม กับระบบฐานข้อมูล เพ่ือลดปัญหาในการจัดเกบ็ข้อมูล

ซ า้ซ้อน และรักษาความถูกต้องของฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SAP ในการพัฒนาเปรียบเทยีบ และ

ใช้ฐานข้อมูล Database SUSE Linux ในการจัดเกบ็ผลการทดลอง  

 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านค าสั่ง Select ในแต่ละรูปแบบที่ต้องการวัดผลในการแสดง

จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 2. การวิเคราะห์ผลด้านเวลาการท างานของแต่ละรูปแบบ (หน่วยวัดผลเป็น: microsecond) 

4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพจาก Table หลกั 

 ผลการทดสอบประสทิธิภาพในการ Select โดยค าสั่ง Inner Join จาก Table หลัก ข้อมูลผล

การทดสอบประสทิธภิาพในการ Select โดยการใช้ค าสั่ง Inner Join ดังน้ี 



 

รูปที่ 4 จ านวนข้อมูลที่ทดสอบค าสั่ง Inner Join (Table หลัก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงเวลาในการทดสอบค าสั่ง Inner Join 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ที่ 6 แสดง Memory ในการทดสอบค าสั่ง Inner Join 

  

ซ่ึงการประมวลของแต่ละค าสั่งมีประสทิธิ-ภาพในการประมวลผลแตกต่างกนัไป ในการ

ทดสอบคร้ังน้ี ค าสั่ง Inner Join จะมีประสทิธภิาพในการประมวลผลโดยใช้เวลาในการประมวลผล

ข้อมูลได้เรว็กว่าค าสั่งอื่นๆ อยู่ที่ 660,501 ไมโครวินาท ี

4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพจาก Table จ าลอง 

 ผลการทดสอบประสทิธภิาพในการ Select โดยค าสั่ง Inner Join จาก Table หลัก ข้อมูลผล

การทดสอบประสทิธภิาพในการ Select โดยการใช้ค าสั่ง Inner Join ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 7 จ านวนข้อมูลที่ทดสอบค าสั่ง Inner Join (Table จ าลอง) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 แสดงเวลาทดสอบค าสั่ง Inner Join (Table จ าลอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 แสดง Memory ทดสอบค าสั่ง Inner Join ( Table จ าลอง) 

 ซ่ึงการประมวลของแต่ละค าสั่งมีประสทิธิ-ภาพในการประมวลผลแตกต่างกนัไป ในการ

ทดสอบคร้ังน้ี ค าสั่ง Inner Join จะมีประสทิธภิาพในการประมวลผลโดยใช้เวลาในการประมวลผล

ข้อมูลได้เรว็กว่าค าสั่งอื่นๆ อยู่ที่ 345,369 ไมโครวินาท ี

 

 

 

 

 

 

 



4.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพค าสัง่ Select ระหว่าง Table หลกั กบั Table จ าลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 การเปรียบเทยีบประสทิธภิาพค าสั่ง Select ระหว่าง Table หลัก กบั Table จ าลอง 

 การประมวลของแต่ละค าสั่ง มีประสทิธิภาพในการประมวลผลแตกต่างกนัไปในการทดสอบ

คร้ังน้ีการใช้ค าสั่ง Inner Join โดยทางผู้วิจัยได้ใช้ทดสอบโดย Table จ าลอง ซ่ึงท าให้การประมวลผล

คร้ังน้ีมีความไว และมีประสิทธภิาพที่ดีกว่า เน่ืองจาก Table ที่เราจ าลองข้ึนมาน้ันมีข้อมูลภายในไม่สูง

มากนัก จึงที่ให้ค าสั่งสามารถเรียกข้อมูลมาแสดงได้อย่างรวดเรว็ 

4.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพค าสัง่ Select Subquery ระหว่าง Table หลกั กบั Table จ าลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 การเปรียบเทยีบประสทิธภิาพค าสั่ง Select Subquery ระหว่าง Table หลัก กบั Table จ าลอง 



 การประมวลของแต่ละค าสั่ง มีประสิทธิภาพในการประมวลผลแตกต่างกันไปในการทดสอบ

คร้ังน้ีโดยการใช้ค าสั่ง Subquery Inner Join ทางผู้วิจัยได้น า Table เกบ็ข้อมูลมาท าการทดสอบโดย 

Table จ าลอง ใช้เวลาในการประมวลผล 270,902 ไมโครวินาที ซ่ึงจะท าให้การประมวลผลคร้ังน้ีมี

ความไว และมีประสทิธภิาพที่ดีกว่า เน่ืองจาก Table ที่เราจ าลองข้ึนมาน้ันมีข้อมูลภายในไม่สูงมากนัก 

จึงท าให้สามารถเรียกข้อมูลมาแสดงได้อย่างรวดเรว็ 

4.5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพค าสัง่ Select และ Loop โดยใช ้Table จ าลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 การเปรียบเทยีบประสทิธภิาพค าสั่ง ค าสั่ง Select และ Loop โดย ใช้ Table จ าลอง 

 การประมวลของแต่ละค าสั่ง มีประสิทธิภาพในการประมวลผลแตกต่างกันไปในการทดสอบ

คร้ังน้ีโดยการใช้ค าสั่ง Inner Join ทางผู้วิจัยได้น า Table เก็บข้อมูลมาท าการทดสอบโดย Table 

จ าลอง ใช้เวลาในการประมวลผล 345,369ไมโครวินาท ีซ่ึงจะท าให้การประมวลผลคร้ังน้ีมีความไว 

และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า การน าค าสั่ง Loop มาใช้ในการเรียกข้อมูล เน่ืองจาก Table ที่เราจ าลอง

ขึ้ นมาน้ันมีข้อมูลภายในไม่สูงมากนัก จึงท าให้สามารถเรียกข้อมูลมาแสดงได้อย่างรวดเร็ว และลด

ความซ า้ซ้อนได้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 การเปรียบเทยีบประสทิธภิาพค าสั่ง Select Subquery และ Loop โดยใช้ Table จ าลอง 

 การประมวลของแต่ละค าสั่ง มีประสทิธิภาพในการประมวลผลแตกต่างกนัไปในการทดสอบ

คร้ังน้ีโดยการใช้ค าสั่ง Subquery Inner Join ทางผู้วิจัยได้น า Table เกบ็ข้อมูลมาท าการทดสอบโดย 

Table จ าลอง ใช้เวลาในการประมวลผล 270,902 ไมโครวินาท ีซ่ึงจะท าให้การประมวลผลคร้ังน้ีมี

ความไว และมีประสิทธภิาพที่ดีกว่า และเม่ือน าค าสั่ง Loop เข้ามาใช้งานและเปรียบเทยีบ จะเหน็ได้ 

การน าค าสั่ง Loop มาใช้ในการเรียกข้อมูล ค าสั่งจะท าการเรียกข้อมูลโดยการเรียกทลีะรอบจึงท าให้ช้า

กว่า Subquery Inner Join และเน่ืองจาก Table ที่เราจ าลองข้ึนมานั้นมีข้อมูลภายในไม่สูงมากนัก จึง

ท าให้สามารถเรียกข้อมูลมาแสดงได้อย่างรวดเรว็ และลดความซ า้ซ้อนได้  

 

5. สรุป  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทดสอบโปรแกรมโดยการ Select ข้อมูลโดยใช้ค าสั่ง

Inner Join ,For All Entries, Select.. Endselect และ Subqueryโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และ

พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น ซ่ึงในการทดสอบประสิทธิภาพน้ี ทางผู้วิจัยได้ท าการ

ทดสอบแล้วน้ัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ การ Select โดยใช้ค าสั่ง Inner Join มีประสิทธิภาพมากกว่า การใช้

ค าสั่ง For All Entries และ Select…Endselect และส าหรับการใช้ Sub Query ร่วมกับค าสั่งอื่นๆ ใน

การ Select น้ัน ค าสั่ง Sub Query Inner Join ใช้เวลาในการประมวลได้ดีกว่า ค าสั่งอื่นโดยใช้เวลาเวลา

ในการประมวลผล เวลาการท างานของ CPU และ เวลาการท างานของ Database และ Memory ที่ใช้

งาน มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัญหาและหลักการพัฒนาระบบ แล้วน ามาวิเคราะห์ 

ออกแบบระบบโปรแกรมให้มีประสทิธภิาพซ่ึงได้ผลลัพธเ์ป็นเวลาการประมวลที่ดีที่สดุ 



สรุปผลการทดสอบ 

การด าเนินงานคร้ังน้ีสามารถบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังน้ี 

 1. สามารถพัฒนาและเพ่ิมประสทิธภิาพในการประมวลผลฐานข้อมูลได้รวดเรว็ โดยใช้ค าสั่ง 

Inner Join จะได้ผลลัพธแ์ละเวลาที่ประมวลผลเรว็  

 2. สามารถพัฒนาสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและไม่ซ า้ซ้อน 

การด าเนินงานคร้ังน้ีสามารถบรรลุผลได้ตามขอบเขตที่ระบุไว้ ดังน้ี 

 1. สามารถเข้าใจถึงวิธกีารใช้ค าสั่ง Select ในรูปแบบค าสั่งต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น  

 2. สามารถทดสอบถึงประสิทธภิาพเวลาในการประมวลผลการท างานบนโปรแกรม SAP 

โดยมีเง่ือนไขค าสั่งต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้งาน  

 3. สามารถทดสอบประสทิธิภาพการประ-มวลผลการท างานตามรูปแบบค าสั่งต่างๆ โดยใช้

โปรแกรม SAP  

 การทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิ-ภาพการประมวลผลฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงน ามา

แสดงข้อมูลในเวลาที่รวดเร็วถูกต้อง และข้อมูลไม่ซ า้ซ้อน โดยการจัดเกบ็ฐานข้อมูลน้ีจะจัดเกบ็โดย

การใช้ค าสั่ง Select เพ่ือใช้ในการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลโดยจะเป็นการดึงข้อมูลมาทีละหลาย 

Record หรืออาจเป็นการดึงมาทลีะ Record อาจเป็นการดึงข้อมูล แบบมีการระบุเง่ือนไขหรือแบบไม่มี

เง่ือนไข เพ่ือลดปัญหาข้อมูลซ า้ซ้อน ซ่ึงทางผู้วิจัยได้น าค าสั่งที่ใช้งานร่วมกนักบั Select ข้อมูลคือ ค าสั่ง 

Inner Join, ค า สั่ ง  For All Entries, ค า สั่ ง  Select…Endselect และก า ร ใ ช้  Subquery Inner Join, 

Subquery For All Entries และ Subquery Select…Endselect และการใช้ค าสั่ง Loop มาท าการทดสอบ

และพัฒนาต่อไปในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน 

Database ให้มากขึ้น 
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