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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการประมวลผลการร้ อ งขอ
ข้ อมูลหรือการ SELECT ของระบบฐานข้ อมูล SAP โดยการเขียนโปรแกรม 3 รูปแบบคือ (1) Inner
Join (2) For All Entries และ (3) Select…Endselect ซึ่ งข้ อ มู ลที่ทาการร้ อ งขอจะมี ท้ังการร้ อ งขอ
ข้ อมูลจากตารางหลักและมีการทาข้ อมูลร้ องขอย่อย หรือ Subquery แทรกในการร้ องขอหลักด้ วย และ
ได้ มี ก ารสร้ า ง Table จาลองเพื่ อ น ามาเปรี ยบเทียบข้ อมู ล กับ Table หลั ก และ มาทาการทดสอบ
เปรี ยบเทียบประสิท ธิภาพการทางานเพื่ อช่ วยลดความซ้าซ้ อนในการเขียนโปรแกรม ความสะดวก
รวดเร็วในการทางาน และจัดเก็บข้ อมูลลงในฐานข้ อมูลมากขึ้น และป้ องกันไม่ให้ Server ทางานหนัก
จนเกินไป กรณี User ทางานพร้ อมกันหลายๆ คน
ผลการทดสอบโปรแกรมพบว่ า ค าสั่ ง ทั้ง 3 รู ป แบบสามารถให้ ผ ลลั พ ธ์ก าร SELECT ที่
เหมือ นกัน โดยคาสั่ง Inner Join สามารถประมวลผลการท างานโดยใช้ เ วลาที่เ ร็ว กว่ า คาสั่ ง อื่ น ๆ
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. บทนา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีฐานข้ อมูลได้ เข้ ามามีบทบาทมากขึ้นในการดานินงานในองค์กรต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นบริษัทขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ต่างก็มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลไว้ จานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นการ
ทาให้ ข้อมู ลมีจานวนมาก ข้ อมู ลมีความซั บซ้ อนยากต่ อการค้ น หาและแก้ ไขข้ อมู ล ทาให้ ผ้ ู ใช้ งานที่
ต้ องการจะค้ นหาข้ อมูล
โดยได้ มีแนวทางในการแก้ ปัญ หาคือ ศึกษา Function เพื่ อตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
ทางานของการ Select Database โดยการเขียน Code และใช้ คาสั่ง Selectในหลายๆ รูปแบบคาสั่งเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลและการจัดเก็บฐานข้ อมูลให้ ได้ ประสิทธิภาพการทางานมาก
ที่สดุ ทั้งนี้ได้ นาฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดเก็บผลการทดลอง เรียกว่า Database SUSE Linux ซึ่ง SUSE
Linux นี้ได้ ผ่านการทดสอบแล้ วว่ าสามารถทางานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้ จะอยู่ ภายใต้ ภาวะที่
CPU และ Memory ถูกใช้ งานอย่างหนักหน่วง เนื่องมาจากทาง SUSE และ SAP นั้นทราบเป็ นอย่างดี
ว่าระบบปฏิบัติการสาหรับรองรับMission Critical Application นั้นควรมีคุณ สมบัติด้านประสิทธิภาพ
และความทนทานมากเพียงใด จึงได้ ทาการวิจัยร่วมกันในการปรับแต่ง SUSE ให้ กลายเป็ น Linux ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ขอบเขต
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคาสั่งการ Select ข้ อมูลจาก
Databaseโดยได้ กาหนดขอบเขตการศึกษาไว้ ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการทางานระหว่างคาสั่ง Inner join, For all entry, Select…End select
และคาสั่ง Select ที่ทางานร่วมกับ Sub Query
2. ทาการทดสอบคาสั่งการ Select จากทั้งหมด 4 Table ได้ แก่

2.1 Table BKPF - Accounting Document Header ซึ่ งมี ก ารเก็ บ ข้ อมู ล จ านวน 5
คอลัมน์ และมีข้อมูลทั้งหมดจานวน 983,328 แถว
2.2 Table BSEG - Accounting Document Segment ซึ่ ง มี ก ารเก็บ ข้ อ มู ล จ านวน 22
คอลัมน์ และมีข้อมูลทั้งหมด 2,862,050 แถว
2.3 Table ACDOCA - Universal Journal Entry Line Items ซึ่งมีการเก็บข้ อมูลจานวน
6 คอลัมน์ และมีข้อมูลทั้งหมดจานวน 4,806,905 แถว
2.4 Table BSIS - Generated Table for View ซึ่ งมีการเก็บ ข้ อมู ลจานวน 2 คอลั ม น์
และมีข้อมูลทั้งหมดจานวน 2,409,077 แถว
ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั
1. เพื่อช่วยลดความซา้ ซ้ อนในการเขียนโปรแกรม
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทางาน และจัดเก็บข้ อมูลลงในฐานข้ อมูลมากขึ้น
3. เพื่อป้ องกันไม่ให้ Server ทางานหนักจนเกินไป กรณี User ทางานพร้ อมกันหลายๆ คน
ขั้นตอนและวิธีวิจยั
1. ศึกษาการทางานของระบบ SAP
2. ศึกษาวิธกี ารเขียนโปรแกรม ด้ วยภาษา ABAP
3. ศึกษา Function เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการทางานของการ Select Database
4. สรุปและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์

2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ระบบฐานข้ อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกันเข้ าไว้
ด้ วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้ อมูลจะประกอบ ด้ วย
แฟ้ มข้ อมูลหลายแฟ้ มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้ องสัมพั นธ์กันเข้ าไว้ ด้วยกันและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูใช้ สามารถใช้
งานและดู แ ลรั ก ษาป้ องกัน ข้ อ มู ลเหล่ า นี้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิทธิภาพ โดยมี ซอฟต์ แ วร์ ท่ีเ ปรี ยบเสมื อ น
สื่อ กลางระหว่ า งผู้ ใช้ แ ละโปรแกรมต่ า งๆ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การใช้ ฐานข้ อ มู ล เรี ยกว่ า ระบบจั ดการ
ฐานข้ อมูล มีหน้ าที่ช่วยให้ ผ้ ูใช้ เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ใช้
อาจเป็ นการสร้ างฐานข้ อมูล การแก้ ไขฐานข้ อมูล
ฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดเก็บผลการทดลองครั้งนี้ คือ Database SUSE Linux โดย SUSE เป็ น
บริ ษัทที่เป็ นพั นธมิ ตรกับ SAP มาอย่ างต่ อเนื่ อ งยาวนาน และเป็ นหนึ่ งในระบบปฏิบัติการที่ SAP

แนะนาให้ ใช้ รองรับ SAP Application มาโดยตลอดและนอกจากนี้ SUSE ยังได้ ทาการพัฒนาระบบ
เพื่อรองรับเหล่าผู้ดูแลระบบที่เชี่ยว ชาญเทคโนโลยีของ Microsoft เป็ นหลักด้ วยการรองรับMicrosoft
Remote Desktop Protocol (RDP) ทาให้ การบริหารจัดการผ่าน GUI จากระยะ ไกลนั้นเป็ นไปได้ ง่าย
ยิ่งขึ้น
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จรณิต แก้ วกังวาล (2550) : ได้ กล่าวถึงลักษณะฐานข้ อมูลที่ดี คือ นาเสนอและตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้ใช้ ในระบบ ในรูปแบบตรงตามความต้ องผู้ใช้ หลายระดับ
จิราวรรณ นะตาปา, ธนเทพ มโนการ, นภาวรรณ อรุณฉาย (2559) กล่าวถึง SAP สามารถ
วิเคราะห์และสร้ างมุมมองในการจัดการกับปัญหาได้ ง่ายขึ้นเป็ นอย่างมากเป็ นโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
ธุรกิจประเภท ERP ที่ใช้ งานอย่างแพร่ หลายทั่วโลกโดยใช้ ควบคุมทุกสายงานของบริษัท และสามารถ
รองรับธุรกิจได้ หลายประเภท
NetSys & Computer, (2560) กล่ าวว่ า SAP HANA เป็ นนวัตกรรมจาก SAP ที่ทาหน้ า ที่
เป็ นแพลตฟอร์ มหน่ วยความจาที่นาความคล่ องตัวอย่างมีประสิทธิภาพและให้ สมรรถภาพสูงในเชิ ง
การวิเคราะห์ข้อมู ลและการรายงาน แตกต่างจากฐานข้ อมู ลแบบดั้งเดิมเช่ น Microsoft SQL SAP
HANA ยินยอมให้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลภายในแพลตฟอร์มของมันเอง เพื่อนาเสนอให้ มีปฎิกริ ิยาการ
เร่งเข้ าถึงข้ อมูลที่รวดเร็วขึ้น
SAP NetWeaver AS ABAP Release, (2017) หากมี ก ารระบุ ค าสั่ ง For All Entries ไว้
ข้ างหน้ าคาสั่ง WHERE ในคาสั่ง SELECT ของเคียวรีหลักคอมโพสิตของตารางภายในที่ระบุสามารถ
ใช้ ภายใน SQL_Cond ทางด้ านขวาของการเปรียบเทียบของตัวดาเนินการเชิงสัมพั นธ์ใน เปรียบเทียบ
กับคอลัมน์คอมโพเน้ นท์ท่รี ะบุจะต้ องเข้ ากันได้
Suphakit Annoppornchai, (2017) กล่ า วถึง กล่ า วถึง Sub Query หรื อ Inner Query หรื อ
Nested Query เป็ นการดึงข้ อมูลใน Table จากผลลัพธ์ของการทา SQL Select Query ก่อนหน้ านี้อกี ที
อีกที ซึ่งการทา subquery สามารถใช้ งาน Where Clause ไม่ว่าจะเป็ น Main Query หรือ ส่วนของ Sub
Query ส่วนมากแล้ วมักถูกใช้ ในเงือนไข

3. การออกแบบและการพัฒนาระบบ
งานวิจัยนี้ ได้ นาขั้น ตอนที่ใช้ ในการจั ดเก็บฐานข้ อมู ล โดยการเปรี ยบเทียบการทางาน และ
ประสิทธิภาพของคาสั่ง Select ในการจัดเก็บฐานข้ อมูลที่ได้ ประสิทธิภาพ และสามารถเก็บข้ อมูลได้

เป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นการเปรียบเทียบเวลาในการทางานที่ได้ ประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการประมวลผลของระบบฐานข้ อมูล และพัฒนาโปรแกรมทางผู้วิจัยได้ ใช้ SAP
HANA ในการทดสอบไปจนถึ ง การตั้ ง ค่ า ระบบให้ ร องรั บ การท า HA ได้ และการเลื อ กใช้ ระบบ
ปฏิบัติการ Linux เพื่ อรองรั บ SAP Applications ทั้งหมดนั้นนอกจากจะทาให้ การติดตั้งเป็ นไปได้
อย่างสะดวกแล้ ว การดูแลรักษาก็จะไม่ซับซ้ อน และในการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลใน Databaseของ
เรานั้ น การเขียนโปรแกรมทด-สอบนี้ จะใช้ การSELECT เป็ นคาสั่งของฐานข้ อมู ลซึ่ งจะใช้ ในการ
ดาเนิ นการเขียนโปรแกรมบ่ อยที่สุด หากต้ องการเรี ยกดู ข้อมู ลหรื อค้ นหาข้ อมู ล ทาได้ โดยใช้ คาสั่ง
SELECT ซึ่งสามารถจะสามารถระบุเงื่อนไขต่างๆ ร่วมด้ วยได้ เพื่อเรียกดูข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว
การออกแบบเครือ่ งมือการทดลอง

รูปที่ 1 ลักษณะการทางานของระบบ
การใช้คาสัง่ Select ในการพัฒนาโปรแกรม
การใช้ คาสั่ง Inner Join เป็ นการนาเอาข้ อมูลใน Table มา Join กัน แต่จะเลือกใช้ Field
เฉพาะที่มีเงื่อนไขที่ตรงกัน

รูปที่ 2 การ Select Inner Join
- Diagrams การ Select โดยใช้คาสัง่ Inner Join

รูปที่ 3 Diagrams Inner Join

วิธีการทดสอบ
วิธกี ารทดสอบโปรแกรม โดยใช้ คาสั่ง Select ในรูปแบบของคาสั่งต่างๆ มีข้นั ตอนการ
ทดสอบโปรแกรม ดังนี้
เข้ าสู่โปรแกรม SAP และเข้ า T-Code: SAT และ SATD เพื่อทาการทดสอบเวลา Database
CPU และ Memory ที่ใช้ ในการทดสอบประสิทธิภาพการทางานของฐานข้ อมูลที่ต้องการจัดเก็บ และ
ค้ นหา

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ได้ นาขั้นตอนวิธีมาประยุกต์ใช้ ในการจัดเก็บฐานข้ อมูล Database โดย
การเปรี ย บเทีย บการท างาน และประสิ ท ธิ ภ าพของค าสั่ ง Select ในการจั ด เก็บ ฐานข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
ประสิทธิภาพ และสามารถเก็บข้ อมูลได้ เป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นการเปรียบเทียบเวลาในการทางานที่ได้
ประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประมวลผลของระบบฐานข้ อมูล และ
พั ฒนาโปรแกรมที่มีการทางานให้ เหมาะสม กับระบบฐานข้ อมูล เพื่ อลดปั ญหาในการจัดเก็บข้ อมู ล
ซา้ ซ้ อน และรักษาความถูกต้ องของฐานข้ อมูล โดยใช้ โปรแกรม SAP ในการพัฒนาเปรียบเทียบ และ
ใช้ ฐานข้ อมูล Database SUSE Linux ในการจัดเก็บผลการทดลอง
1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้ านคาสั่ง Select ในแต่ละรูปแบบที่ต้องการวัดผลในการแสดง
จานวนข้ อมูลทั้งหมด
2. การวิเคราะห์ผลด้ านเวลาการทางานของแต่ละรูปแบบ (หน่วยวัดผลเป็ น: microsecond)
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพจาก Table หลัก
ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการ Select โดยคาสั่ง Inner Join จาก Table หลัก ข้ อมูลผล
การทดสอบประสิทธิภาพในการ Select โดยการใช้ คาสั่ง Inner Join ดังนี้

รูปที่ 4 จานวนข้ อมูลที่ทดสอบคาสั่ง Inner Join (Table หลัก)

รูปที่ 5 แสดงเวลาในการทดสอบคาสั่ง Inner Join

ที่ 6 แสดง Memory ในการทดสอบคาสั่ง Inner Join
ซึ่งการประมวลของแต่ละคาสั่งมีประสิทธิ-ภาพในการประมวลผลแตกต่างกันไป ในการ
ทดสอบครั้งนี้ คาสั่ง Inner Join จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลโดยใช้ เวลาในการประมวลผล
ข้ อมูลได้ เร็วกว่าคาสั่งอื่นๆ อยู่ท่ี 660,501 ไมโครวินาที
4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพจาก Table จาลอง
ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการ Select โดยคาสั่ง Inner Join จาก Table หลัก ข้ อมูลผล
การทดสอบประสิทธิภาพในการ Select โดยการใช้ คาสั่ง Inner Join ดังนี้

รูปที่ 7 จานวนข้ อมูลที่ทดสอบคาสั่ง Inner Join (Table จาลอง)

รูปที่ 8 แสดงเวลาทดสอบคาสั่ง Inner Join (Table จาลอง)

รูปที่ 9 แสดง Memory ทดสอบคาสั่ง Inner Join ( Table จาลอง)
ซึ่งการประมวลของแต่ละคาสั่งมีประสิทธิ-ภาพในการประมวลผลแตกต่างกันไป ในการ
ทดสอบครั้งนี้ คาสั่ง Inner Join จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลโดยใช้ เวลาในการประมวลผล
ข้ อมูลได้ เร็วกว่าคาสั่งอื่นๆ อยู่ท่ี 345,369 ไมโครวินาที

4.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคาสัง่ Select ระหว่าง Table หลัก กับ Table จาลอง

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคาสั่ง Select ระหว่าง Table หลัก กับ Table จาลอง
การประมวลของแต่ละคาสั่ง มีประสิทธิภาพในการประมวลผลแตกต่างกันไปในการทดสอบ
ครั้งนี้การใช้ คาสั่ง Inner Join โดยทางผู้วิจัยได้ ใช้ ทดสอบโดย Table จาลอง ซึ่งทาให้ การประมวลผล
ครั้งนี้มีความไว และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจาก Table ที่เราจาลองขึ้นมานั้นมีข้อมูลภายในไม่สูง
มากนัก จึงที่ให้ คาสั่งสามารถเรียกข้ อมูลมาแสดงได้ อย่างรวดเร็ว
4.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคาสัง่ Select Subquery ระหว่าง Table หลัก กับ Table จาลอง

รูปที่ 11 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคาสั่ง Select Subquery ระหว่าง Table หลัก กับ Table จาลอง

การประมวลของแต่ละคาสั่ง มีประสิทธิภาพในการประมวลผลแตกต่างกันไปในการทดสอบ
ครั้งนี้โดยการใช้ คาสั่ง Subquery Inner Join ทางผู้วิจัยได้ นา Table เก็บข้ อมูลมาทาการทดสอบโดย
Table จาลอง ใช้ เวลาในการประมวลผล 270,902 ไมโครวินาที ซึ่งจะทาให้ การประมวลผลครั้งนี้มี
ความไว และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจาก Table ที่เราจาลองขึ้นมานั้นมีข้อมูลภายในไม่สูงมากนัก
จึงทาให้ สามารถเรียกข้ อมูลมาแสดงได้ อย่างรวดเร็ว
4.5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคาสัง่ Select และ Loop โดยใช้ Table จาลอง

รูปที่ 12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคาสั่ง คาสั่ง Select และ Loop โดย ใช้ Table จาลอง
การประมวลของแต่ละคาสั่ง มีประสิทธิภาพในการประมวลผลแตกต่างกันไปในการทดสอบ
ครั้ ง นี้ โดยการใช้ ค าสั่ง Inner Join ทางผู้ วิ จั ย ได้ น า Table เก็บ ข้ อ มู ล มาท าการทดสอบโดย Table
จาลอง ใช้ เวลาในการประมวลผล 345,369ไมโครวินาที ซึ่งจะทาให้ การประมวลผลครั้งนี้มีความไว
และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ า การนาคาสั่ง Loop มาใช้ ในการเรียกข้ อมูล เนื่องจาก Table ที่เราจาลอง
ขึ้นมานั้นมีข้อมูลภายในไม่สูงมากนัก จึงทาให้ สามารถเรียกข้ อมูลมาแสดงได้ อย่างรวดเร็ว และลด
ความซา้ ซ้ อนได้

รูปที่ 13 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคาสั่ง Select Subquery และ Loop โดยใช้ Table จาลอง
การประมวลของแต่ละคาสั่ง มีประสิทธิภาพในการประมวลผลแตกต่างกันไปในการทดสอบ
ครั้งนี้โดยการใช้ คาสั่ง Subquery Inner Join ทางผู้วิจัยได้ นา Table เก็บข้ อมูลมาทาการทดสอบโดย
Table จาลอง ใช้ เวลาในการประมวลผล 270,902 ไมโครวินาที ซึ่งจะทาให้ การประมวลผลครั้งนี้มี
ความไว และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า และเมื่อนาคาสั่ง Loop เข้ ามาใช้ งานและเปรียบเทียบ จะเห็นได้
การนาคาสั่ง Loop มาใช้ ในการเรียกข้ อมูล คาสั่งจะทาการเรียกข้ อมูลโดยการเรียกทีละรอบจึงทาให้ ช้า
กว่า Subquery Inner Join และเนื่องจาก Table ที่เราจาลองขึ้นมานั้นมีข้อมูลภายในไม่สูงมากนัก จึง
ทาให้ สามารถเรียกข้ อมูลมาแสดงได้ อย่างรวดเร็ว และลดความซา้ ซ้ อนได้

5. สรุป
การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการทดสอบโปรแกรมโดยการ Select ข้ อมูลโดยใช้ คาสั่ง
Inner Join ,For All Entries, Select.. Endselect และ Subqueryโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา และ
พั ฒนาโปรแกรมให้ มีป ระสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ งในการทดสอบประสิทธิภาพนี้ ทางผู้ วิ จั ยได้ ทาการ
ทดสอบแล้ วนั้น ผลลัพธ์ท่ไี ด้ คือ การ Select โดยใช้ คาสั่ง Inner Join มีประสิทธิภาพมากกว่า การใช้
คาสั่ง For All Entries และ Select…Endselect และสาหรั บการใช้ Sub Query ร่ วมกับคาสั่งอื่น ๆ ใน
การ Select นั้น คาสั่ง Sub Query Inner Join ใช้ เวลาในการประมวลได้ ดีกว่า คาสั่งอื่นโดยใช้ เวลาเวลา
ในการประมวลผล เวลาการทางานของ CPU และ เวลาการทางานของ Database และ Memory ที่ใช้
งาน มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ซึ่งผู้วิจัยได้ ศึกษาถึงปัญหาและหลักการพัฒนาระบบ แล้ วนามาวิเคราะห์
ออกแบบระบบโปรแกรมให้ มีประสิทธิภาพซึ่งได้ ผลลัพธ์เป็ นเวลาการประมวลที่ดีท่สี ดุ

สรุปผลการทดสอบ
การดาเนินงานครั้งนี้สามารถบรรลุผลได้ ตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ ดังนี้
1. สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลฐานข้ อมูลได้ รวดเร็ว โดยใช้ คาสั่ง
Inner Join จะได้ ผลลัพธ์และเวลาที่ประมวลผลเร็ว
2. สามารถพัฒนาสร้ างโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องและไม่ซา้ ซ้ อน
การดาเนินงานครั้งนี้สามารถบรรลุผลได้ ตามขอบเขตที่ระบุไว้ ดังนี้
1. สามารถเข้ าใจถึงวิธกี ารใช้ คาสั่ง Select ในรูปแบบคาสั่งต่างๆ ได้ มากยิ่งขึ้น
2. สามารถทดสอบถึงประสิทธิภาพเวลาในการประมวลผลการทางานบนโปรแกรม SAP
โดยมีเงื่อนไขคาสั่งต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ งาน
3. สามารถทดสอบประสิทธิภาพการประ-มวลผลการทางานตามรูปแบบคาสั่งต่างๆ โดยใช้
โปรแกรม SAP
การทดสอบและเปรี ยบเทียบประสิทธิ -ภาพการประมวลผลฐานข้ อ มู ลที่ใช้ งานจริ งน ามา
แสดงข้ อมูลในเวลาที่รวดเร็วถูกต้ อง และข้ อมูลไม่ซา้ ซ้ อน โดยการจัดเก็บฐานข้ อมูลนี้จะจัดเก็บโดย
การใช้ คาสั่ง Select เพื่อใช้ ในการดึงข้ อมูลจากระบบฐานข้ อมูลโดยจะเป็ นการดึงข้ อมูลมาทีละหลาย
Record หรืออาจเป็ นการดึงมาทีละ Record อาจเป็ นการดึงข้ อมูล แบบมีการระบุเงื่อนไขหรือแบบไม่มี
เงื่อนไข เพื่อลดปัญหาข้ อมูลซา้ ซ้ อน ซึ่งทางผู้วิจัยได้ นาคาสั่งที่ใช้ งานร่วมกันกับ Select ข้ อมูลคือ คาสั่ง
Inner Join, ค า สั่ ง For All Entries, ค า สั่ ง Select…Endselect แ ล ะ ก า ร ใ ช้ Subquery Inner Join,
Subquery For All Entries และ Subquery Select…Endselect และการใช้ คาสั่ง Loop มาทาการทดสอบ
และพัฒนาต่อไปในอนาคตให้ มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็ นการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลภายใน
Database ให้ มากขึ้น
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