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การเพ่ิมประสิทธิภาพการสอบถามข้อมูลด้วยตารางอินเด็กซ ์

Query Optimization with Indexing Table 
ชาญชัย ศุภอรรถกร1 

 

บทคัดย่อ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการสอบถามข้อมูลเป็นองค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลท่ีพยามยามหาวิธีท่ี

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการกระทําการค้นหา เทคนิคหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอบถามข้อมูล คือ ตาราง
อินเด็กซ์ซึ่งเป็นวิธีการเพ่ิมความเร็วในการเข้าถึงฐานข้อมูล หลักการทํางานของตารางอินเด็กซ์ คือ การเลือก
คอลัมน์จากตารางฐานข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นอินเด็กซ์ ตารางอินเด็กซ์จะถูกสร้างข้ึน โดยบรรจุคอลัมน์ท่ีได้เลือกไว้ 
และคอลัมน์ ROWID สําหรับเก็บท่ีอยู่ของข้อมูล แทนท่ีจะค้นหาท่ัวท้ังตาราง เราสามารถใช้อินเด็กซ์เพ่ือหา
ตําแหน่งท่ีตรงกับข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลาได้มากในการค้นหา นอกจากน้ันเรายังได้
นําเสนอถึงหลักการเลือกอินเด็กซ์ เช่น การเลือกคอลัมน์ candidate การเลือกคอลัมน์ท่ีมีค่า cardinality ท่ีสูง 
เป็นต้น สุดท้าย เรายังได้ทดสอบประสิทธิภาพของตารางอินเด็กซ์ โดยมีการทดลอง 2 ตัวอย่างเพ่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างการใช้อินเด็กซ์และไม่ใช้อินเด็กซ์ ผลลัพธ์ของตัวอย่างท่ี 1 เมื่อมีการใช้อินเด็กซ์ค่าของเวลาการเข้าถึงดิสก์
ลดลง 95.07% และค่าเปอร์เซ็นต์การใช้ซีพียูลดลง 97.96% ผลลัพธ์ของตัวอย่างท่ี 2 เมื่อมีการใช้อินเด็กซ์ค่าของ
เวลาการเข้าถึงดิสก์ลดลง 81.25% และค่าเปอร์เซ็นตก์ารใช้ซีพียูลดลง 66.99% 
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ABSTRACT 
Query optimization is the component of a database management system that attempts 

to determine the most efficient way to execute a query. One of the techniques to optimize the 
query is to use an indexing table that is the primary mean of speeding up access to the 
database. The principle of indexing table is to select columns from a database table to create 
the index. Index table is created. This table contains a column that was selected as the index 
and ROWID column for storing the address of data. Instead of searching full table, we can use 
the index to quickly position to the first matching value and save a lot of time for searching. In 
addition, we present the principle of choosing indexes, for example candidate column, high 
cardinality, etc. Lastly, we tested the efficiency of the indexing table. There are 2 test examples 
to compare between index and non-index. The first test example result for using index, disk 
access time reduced by 95.07% and % CPU cost reduced by 97.96%. The second test example 
result for using index, disk access time reduced by 81.25% and % CPU cost reduced by 66.99%. 
 
คําสําคัญ: การเพ่ิมประสิทธิภาพการสอบถามข้อมูล ตารางอินเด็กซ ์
Keywords: Query optimization, Indexing table 
 

บทนํา 
ข้อมู ล นับ ว่า เ ป็นสิ่ ง ท่ี มี ความสํ าคัญต่ อ

หน่วยงาน หรือองค์กรทุกแห่ง เน่ืองจากข้อมูลจะ
เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีช่วยประกอบการตัดสินใจ ถ้า
หน่วยงาน หรือองค์กรใดขาดซึ่งข้อมูลก็จะไม่สามารถ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้
เลย ดังน้ันจึงเป็นท่ีมาของระบบฐานข้อมูล (database 
system) โดยฐานข้อมูลจะหมายถึง กลุ่มของข้อมูลท่ี
ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มี
การกําจัดความซ้ําซ้อนของข้อมูลออก และเก็บข้อมูล
เหล่าน้ีไว้ท่ีศูนย์กลาง เพ่ือท่ีจะนําข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้
ร่วมกัน โดยท่ัวไปองค์กรต่าง ๆ จะสร้างฐานข้อมูลไว้
เพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลในเชิงธุรกิจ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของ

สินค้า ข้อมูลของลูกจ้าง และการจ้างงาน เป็นต้น (ชาญ
ชัย, 2553) 

ปัญหาท่ีสําคัญหน่ึงของการใช้งานฐานข้อมูล 
คือ การเข้าถึงฐานข้อมูลท่ีมีปริมาณมาก มีความ
ซับซ้อน และต้องการการตอบสนองท่ีรวดเร็ว (Li et 
al., 2010) เช่น ระบบการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ 
(online transaction processing systems) การ
บริหารทรัพยากรองค์กร (enterprise resource 
planning) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (customer 
relationship management) การประมวลผล
วิเคราะห์ออนไลน์ (on-line analytical processing) 
และการจัดทําคลังข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล (data 
analysis over data-warehouses) การสอบถาม
ข้อมูลเหล่าน้ีมีปริมาณงานมาก มีความซับซ้อน และ
ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ (Chaudhuri, 2009) ในทาง
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ปฏิบัติมีหลายเทคนิคท่ีช่วยเพ่ิมความเร็วในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอบถามข้อมูล 
(query optimization) เช่น การสร้างตารางอินเด็กซ์ 
(indexing table) การปรับแต่งคําสั่งเอสคิวแอล (SQL 
tuning) การปรับเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล (database 
server tuning) เป็นต้น สําหรับในบทความน้ีจะ
กล่าวถึงเฉพาะเทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สอบถามข้อมูลด้วยตารางอินเด็กซ ์

ระบบจัดการฐานข้อมูลหลายตัวนิยมใช้
เทคนิคการสร้างตารางอินเด็กซ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสอบถามฐานข้อมูล ในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (relational database management 
systems) เทคนิคตารางอินเด็กซ์ได้รับความนิยมและมี
ประสิทธิภาพในการเพ่ิมความเร็วในการประมวลผล
ฐานข้อมูล (Honishi et al., 1992) นอกจากน้ัน ใน
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (object-oriented database; 
OODB) ท่ีวัตถุมีความซับซ้อนและมีปริมาณมาก ก็นิยม
ใช้เทคนิคตารางอินเด็กซ์ในการเพ่ิมความเร็วการ
สอบถามบนฐานข้อมูลเช่นกัน (Huang et al., 2000) 

บทความน้ีจะประกอบไปด้วย หัวข้อหลักการ
ทํางานของตารางอินเด็กซ์ หัวข้อข้อดีและข้อเสียของ

ตารางอินเด็กซ์ หัวข้อหลักการเลือกอินเด็กซ์ หัวข้อการ
ทดสอบประสิทธิภาพของตารางอินเด็กซ์ และบทสรุป 
 

หลักการทํางานของตารางอินเด็กซ์ 
ตารางอินเด็กซ์ (indexing table) คือ 

โครงสร้างในการเข้าถึงข้อมูลในตารางฐานข้อมูลท่ีใช้
เพ่ิมความเร็วในการดึงแถวข้อมูล หรือเรคคอร์ด 
(record) ออกมาจากตารางฐานข้อมูล โดยตาราง 
อินเด็กซ์ท่ีถูกสร้างข้ึนจะถูกเก็บไว้แยกจากตารางปกติ
ในฐานข้อมูล โดยปกติ ถ้าไม่มีการประกาศตาราง 
อินเด็กซ์ไว้การค้นหาข้อมูลในตารางน้ันจะต้องทําแบบ
เรียงลําดับจากเรคคอร์ดแรกไปจนถึงเรคคอร์ดสุดท้าย 
การสร้างตารางอินเด็กซ์ใด ๆ จะทําได้โดยการเลือก
คอลัมน์ใดคอลัมน์หน่ึง หรือมากกว่าหน่ึงคอลัมน์จาก
ตารางมาเป็นอินเด็กซ์และตารางหน่ึง ๆ สามารถมีได้
หลายอินเด็กซ ์

สําหรบัหลักการทํางานของตารางอินเด็กซ์จะ
ยกตัวอย่างตารางข้อมูลลูกค้า (customer table) ตาม
รูปต่อไปน้ี 

 

 
รูปท่ี 1 Customer Table 
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จากรูปท่ี 1 ตารางข้อมูลลูกค้า (customer 
table) ประกอบไปด้วยคอลัมน์รหัสลูกค้ า 
(Customer_id) และคอลัมน์ข้อมูลรายการลูกค้า 
(Customer_data) สังเกตว่าข้อมูลในคอลัมน์รหัส
ลูกค้าไม่ได้ถูกเรียงลําดับ สมมุติต้องการสอบถามข้อมูล

ของลูกค้ารหัส 83 จะต้องทําการค้นหาท้ังตาราง (full 
scan) ถึงจะเจอข้อมูลลูกค้ารหัส 83 น้ี ดังน้ัน จึงได้ทํา
การสร้างอินเด็กซ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอบถาม
ข้อมูล ดังรูปต่อไปน้ี 

 

 
รูปท่ี 2 Access Path from Indexed to Table (บริษัท ออราเคลิ คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด, 2554) 

 

จากรูปท่ี 2 ตารางข้อมูลลูกค้าน้ีได้มีการสร้าง
อินเด็กซ์ให้กับคอลัมน์ Customer_id ดังน้ันจะมีการ
สร้างตารางอินเด็กซ์ข้ึนมา โดยตารางอินเด็กซ์ท่ีสร้าง
ข้ึนจะประกอบไปด้วยคอลัมน์ Customer_id ท่ีเลือก
ให้เป็นอินเด็กซ์ และ ROWID ทําหน้าท่ีเก็บตําแหน่งท่ี
อยู่ของรหัสลูกค้าในแต่ละรหัส ข้อมูลในคอลัมน์ 
Customer_id ของตารางอินเด็กซ์จะมีการเรียงลําดับ
ข้อมูลเอาไว้ สมมุติต้องการสอบถามข้อมูลลูกค้าท่ีมี
รหัส 83 การทํางานจะเริ่มจากการเข้าไปค้นรหัสลูกค้า 
83 ในตารางอินเด็กซ์ โดยจะเริ่มเปรียบเทียบรหัสลูกค้า
ตั้งแต่รหัสลูกค้า 79 ว่าคือรหัสลูกค้า 83 หรือไม่ ถ้า

ไม่ใช่ก็เลื่อนไปยังรหัสลูกค้า 80 ทําเช่นน้ีไปจนเจอรหัส
ลูกค้าท่ี 83 เมื่อเจอแล้วก็จะอาศัย ROWID เพ่ือช้ี
ตําแหน่งท่ีเก็บข้อมูลลูกค้าคนน้ีในตาราง customer ซึ่ง
ก็คือ ตารางข้อมูล block ท่ี 10664 จะเห็นได้ว่าการ
ค้นหาน้ีจะไม่ได้ทําการค้นหาข้อมูลหมดท้ังตาราง ทําให้
การสอบถามข้อมูลได้รวดเร็วข้ึน นอกจากน้ัน เมื่อ
ค้นหาผ่านรหัสลูกค้า 83 ไปจนถึงรหัสลูกค้า 84 แล้วก็
จะออกจากการทํางานทันที เน่ืองจากค่ารหัสลูกค้า 84 
มีค่าเกินรหัสลูกค้า 83 ไปแล้ว จึงไม่ต้องเสียเวลาไป
ค้นหาข้อมูลท่ีเหลือ และเหตุท่ีไม่เรียงลําดับข้อมูลรหัส
ลูกค้าในตารางลูกค้าก่อน ก็เน่ืองจากในกรณีท่ีต้องการ
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สร้างอินเด็กซ์มากกว่าหน่ึงอินเด็กซ์ เช่น ต้องการสร้าง
อินเด็กซ์ให้กับรหัสลูกค้า และช่ือลูกค้า จะไม่สามารถ
ทําได้ เน่ืองจาก เราไม่สามารถเรียงลําดับแถวของ
ข้อมูลด้วยคอลัมน์ 2 คอลัมน์ท่ีแตกต่างภายในครั้ง
เดียวกันได้ แต่สําหรับตารางอินเด็กซ์มีความสามารถท่ี
จะสร้างหลาย ๆ อินเด็กซ์พร้อมกันได ้
 

ข้อดีและข้อเสียของตารางอินเด็กซ์ (DuBois, 

2009) 
จากหัวข้อท่ีผ่านมาในเรื่องหลักการทํางาน

ของตารางอินเด็กซ์ ในหัวข้อน้ีจะสรุปถึงข้อดี และ
ข้อเสียในการใช้งานตารางอินเด็กซ์ ดังน้ี 

ข้อดี 

1) การใช้งานตารางอินเด็กซ์ ทําให้เพ่ิม
ความเร็วในการสอบถามข้อมูลท่ีต้องการ หรือข้อมูล
แถวในตารางท่ีตรงตามเง่ือนไขของประโยคคําสั่ง 
Where 

2) การสอบถามข้อมูลท่ีใช้ฟังก์ชัน MIN() ใน
การหาค่าน้อยท่ีสุด และ MAX() ในการหาค่ามากท่ีสุด 
ตารางอินเด็กซ์จะช่วยค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดย
การค้นหาจะไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลทุกแถวในตาราง 

3) การสอบถามข้อมูลท่ีใช้คําสั่ง ORDER BY 
ในการเรียงลําดับข้อมูล และ GROUP BY ในการจับ
กลุ่มข้อมูล ตารางอินเด็กซ์จะกระทําได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อเสีย 

1) การสอบถามข้อมูลท่ีเป็นการดึงข้อมูล
ออกมาจากตาราง การใช้งานตารางอินเด็กซ์จะทําให้
การทํางานเร็วข้ึน แต่การสอบถามข้อมูลท่ีเป็นการเพ่ิม 
(insert) ลบ (delete) และแก้ไข (update) ข้อมูลท่ี
เป็นอินเด็กซ์จะทํางานได้ช้า เน่ืองจากการทํางาน
เหล่าน้ีจะเป็นการเขียนข้อมูล ซึ่งไม่เพียงเขียนข้อมูลใน

แต่ละแถวข้อมูลในตาราง แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงท่ี
ตารางอินเด็กซ์ด้วย 

2) การสร้างตารางอินเด็กซ์จะทําให้เปลือง
เน้ือท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าการไม่ใช้ตาราง
อินเด็กซ ์
 

หลักการเลือกอินเด็กซ์ (DuBois, 2009) 
ในบางครั้งเมื่อสร้างตารางอินเด็กซ์แล้ว ลอง

ทําการสอบถามข้อมูลปรากฏว่าการดึงข้อมูลยังทํางาน
ได้ช้า ประเด็นท่ีสําคัญในหัวข้อน้ี คือ การเลือกสร้างอิน
เด็กซ์ให้กับคอลัมน์ไหนดีถึงจะทําให้ทําการสอบถาม
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หลักการเลือกสร้างอินเด็กซ์
ให้กับคอลัมน์ มีดังน้ี 

1) ให้เลือกอินเด็กซ์คอลัมน์ท่ีเป็นคอลัมน์ท่ีจะ
ใช้เป็นเง่ือนไขในการค้นหา เรียงลําดับ หรือจัดกลุ่ม
ข้อมูล ไม่ควรเลือกคอลัมน์ท่ีเป็นส่วนของการ select 
ผลลัพธ์อย่างเดียวเท่าน้ัน ในท่ีน้ีจะเรียกคอลัมน์ท่ี
เหมาะกับการเลือกสร้างเป็นอินเด็กซ์ว่า candidate 

 

SELECT   col_a � not a candidate 
FROM   tbl1 LEFT JOIN tbl2  
ON tbl1.col_b = tbl2.col_c � candidates 
WHERE col_d = expr; � a candidate 

 

ในท่ีน้ีคอลัมน์ท่ีเป็น candidate ท่ีดีควรเลือก
เป็นอินเด็กซ์ คือ col_b, col_c และ col_d 

2) ให้เลือกคอลัมน์ท่ีมีค่า cardinality สูง ค่า 
cardinality ในท่ีน้ี คือ ตัวเลขแสดงจํานวนของค่าท่ีไม่
ซ้ํากันของคอลัมน์ในตาราง เช่น ในคอลัมน์หน่ึงบรรจุ
ข้อมูล 1, 3, 7, 4, 7 และ 3 คอลัมน์น้ีจะมีค่า 
cardinality เท่ากับ 4 ดังน้ัน สมมุติในตารางฐานข้อมูล
มีคอลัมน์อายุ (เก็บข้อมูลอายุท่ีแตกต่างกันจํานวนมาก) 
และ เพศ (เก็บข้อมูล คือ ‘M’ แทนเพศชาย และ ‘F’ 
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แทนเพศหญิง เท่าน้ัน) คอลัมน์ท่ีควรเลือกในการสร้าง
อินเด็กซ์ คือ คอลัมน์อายุ เน่ืองจากมีค่า cardinality 
มากกว่าคอลัมน์เพศ นอกจากน้ัน หลักการเลือก
คอลัมน์ท่ีมีค่า cardinality สูง สามารถหาได้จากสูตร 
ต่อไปน้ี DISTINCT_KEYS/ NUM_ROWS โดยคอลัมน์
ท่ีเราควรเลือกควรจะเป็นค่าท่ีไม่ซ้ํา และไม่เป็นค่าว่าง 
(NULL) 

ตัวอย่างในการเลือกอินเด็กซ์ท่ีดี (ORACLE 
DBA & ALL IT, 2554) 

ถ้าตารางมีข้อมูล 100,000 เรคคอร์ด และใน
คอลัมน์ท่ีต้องการจะนํามาทําอินเด็กซ์มีจํานวน 88,000 
เรคคอร์ด ท่ีมีค่าไม่ซ้ํากัน หลังจากน้ันให้เอามาแทนค่า
ในสูตร ได้เป็น 88,000/100,000 = 0.88 โดยถ้า
ผลลัพธ์เข้าใกล้ 1 จะถือว่าเป็นอินเด็กซ์ท่ีด ี

ตั วอ ย่ า ง ในการ เลื อก อิน เ ด็ ก ซ์ ท่ี ไม่ ดี 
(ORACLE DBA & ALL IT, 2554) 

ถ้าตารางมีข้อมูล 100,000 เรคคอร์ด และใน
คอลัมน์ท่ีต้องการจะนํามาทําอินเด็กซ์มีจํานวน 500 
เรคคอร์ด ท่ีมีค่าไม่ซ้ํากัน หลังจากน้ันให้เอามาแทนค่า
ในสูตร ได้เป็น 500/100,000 = 0.005 โดยถ้าผลลัพธ์
ออกมาแบบน้ี แสดงว่าคอลัมน์น้ีไม่เหมาะกับการสร้าง
เป็นอินเด็กซ์ การสอบถามข้อมูลแบบ full scan จะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้อินเด็กซ ์

3) ให้เลือกคอลัมน์ท่ีมีประเภทของข้อมูล 
(Data Type) ขนาดเล็ก เช่น คอลัมน์เก็บข้อมูลจํานวน
เต็ม ในการประกาศประเภทของข้อมูลควรเลือก
ประกาศประเภทของข้อมูลเป็น MEDIUMINT จะดีกว่า 
BIGINT ถ้าประเภทข้อมูล MEDIUMINT ก็เพียงพอใน
การเก็บข้อมูล หรือในการเก็บข้อมูลอักขระไม่ควรเลือก
คอลัมน์ท่ีประกาศประเภทข้อมูลเป็น char(100) ถ้า
ข้อมูลอักขระไม่ยาวเกิน 25 ตัว เหตุผลท่ีควรเลือก
คอลัมน์ท่ีมีประเภทของข้อมูลขนาดเล็ก เน่ืองจาก 

ข้อมูลท่ีมีขนาดเลก็จะทําการเปรียบเทียบได้เร็วกว่าและ
ข้อมูลท่ีมีขนาดเล็กจะต้องการการถ่ายโอนข้อมูลเข้า
และออกระหว่างดิสก์ (Disk I/O) ท่ีน้อยกว่า 

4) ไม่ควรสร้างอินเด็กซ์ให้กับทุกคอลัมน์ บาง
กรณเีมื่อสร้างอินเด็กซ์ให้กับคอลัมน์แล้วจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสอบถามข้อมูล จึงสร้างอินเด็กซ์
ให้กับทุกคอลัมน์ แต่การทําเช่นน้ันเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ี
ดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นการเพ่ิมงานให้กับ
การเขียนข้อมูล ผลลัพธ์คือ เมื่อมีการเขียนข้อมูลของ
ตาราง เช่น การเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลจะทํางานได้
ช้าเพราะต้องทํากับทุกคอลัมน์ท่ีถูกสร้างเป็นอินเด็กซ ์

5) ในระดับตารางมีคําแนะนําว่า ไม่ควรสร้าง
อินเด็กซ์กับตารางท่ีมีแถวข้อมูลไม่มากนัก เพราะถ้ามี
แถวข้อมูลไม่มากการเลือกใช้วิธีสอบถามข้อมูลแบบ 
full scan คือค้นหาตั้งแต่แถวแรกไปจนถึงแถวสุดท้าย 
ระยะเวลาการสอบถามข้อมูลก็จะไม่ต่างกับการค้นหา
จากอินเด็กซ์มากนัก (CODE FUNCTION.IN.TH, 
2553) 

6) ประการสุดท้าย ไม่ควรสร้างอินเด็กซ์กับ
ตารางท่ีมีการเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลบ่อย การสอบถาม
ข้อมูลท่ีเป็นการเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลจะทํางานได้ช้า 
เพราะเมื่อมีการเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลทุกครั้ง ก็จะต้องมี
ก า ร ไ ป ป รั บ ป รุ ง อิ น เ ด็ ก ซ์ ทุ ก ค รั้ ง  (CODE 
FUNCTION.IN.TH, 2553) 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของตารางอินเด็กซ์ 
ในหัวข้อน้ีจะเป็นการวัดประสิทธิภาพการ

สอบถามข้อมูลระหว่างการใช้ และไม่ใช้ตารางอินเด็กซ์ 
โดยในการทดสอบประสิทธิภาพน้ีจะกระทําบนเครื่อง 
PC AMD Athlon 64x2 Dual Core Processor 
5200+2.70 GHZ หน่วยความจํา (RAM) เท่ากับ 1 GB 
บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 
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Service Pack3 และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle 
Database 11g 

ในการวัดประสิทธิภาพจะใช้ค่า disk access 
time และค่า % CPU cost ในการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ โดยนิยามความหมายของท้ัง 2 ค่า คือ 

1) Disk access time คือ ระยะเวลาในการ
เข้าถึง ตั้งแต่ได้รับคําสั่ งไปประมวลผลข้อมูลของ
โปรเซสเซอร์ และส่งค่ากลับคืนมา โดยปกติค่า disk 
access time น้ีจะวัดจากเวลาในการค้นหา (seek 
time) ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีหัวอ่านเลื่อนจากแทร็คท่ีอยู่ใน
ขณะน้ันไปอยู่เหนือแทร็คท่ีต้องการ (Huang Y.F. et 
al., 2000) 

2) % CPU cost คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ของรอบ
การทํางานของเครื่อง (machine cycle) ในการกระทํา
คําสั่งต่าง ๆ โดยเป็นค่าท่ีเก่ียวข้องกับโหลดการทํางาน
ของ CPU และการใช้ทรัพยากรของเครื่อง 
(BURLESON CONSULTING, 2011) 
 

การทดลองท่ี 1 (ทดสอบประสิทธิภาพการใช้

และไม่ใช้อินเด็กซ์ในการสอบถามข้อมูล) 
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการสอบถาม

ข้อมูลของตารางการขาย (mysales) โดยมีคอลัมน์ใน
ตารางน้ีท้ังหมด 7 คอลัมน์และมีแถวของข้อมูล
ประมาณ 29 ล้านแถวข้อมูล รายละเอียดดังรูปท่ี 3 
ต่อไปน้ี 

 

 
รูปท่ี 3 โครงสร้างตาราง mysales และจํานวนแถวข้อมูล 

 

หมายเหตุ 

1. แถวข้อมูลสุดท้ายได้เพ่ิมข้อมูลโดยใช้คําสั่ง 
SQL ต่อไปน้ี insert into mysales values 
(0,0,sysdate,0,0,0,0); เพ่ือใช้เป็นเง่ือนไขในการ
สอบถามข้อมูล 

2. ตาราง mysales น้ีไม่ได้สร้างอินเด็กซ์
ให้กับคอลัมน์ใด ๆ 

 
หลังจากน้ันได้ทําการสอบถามข้อมูลด้วยคําสั่ง SQL 
ต่อไปน้ี 

select * from mysales where prod_id = 0; 
เพ่ือให้การค้นหาเจอในแถวข้อมูลสุดท้ายของตาราง 
ผลลัพธ์ของการสอบถามข้อมูลน้ี ปรากฏดังรูปท่ี 4 
ต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4 ผลลัพธ์จากการสอบถามข้อมูลในตาราง mysales โดยไมม่ีอินเด็กซ ์

 

จากรูปท่ี 4 ปรากฏว่าในการสอบถามข้อมูล
จะใช้เวลา Disk Access Time เท่ากับ 18.65 
มิลลิวินาที และมีค่า % CPU Cost เท่ากับ 40,104 
โดยการสอบถามข้อมูลน้ีเป็นแบบ TABLE ACCESS 
FULL ซึ่งก็คือ การค้นหาท้ังตาราง (Full Scan) 

ต่อมาทําการสร้างอินเด็กซ์ให้กับคอลัมน์ 
prod_id และทําการสอบถามข้อมูลใหม่ได้ผลลัพธ์ ดัง
รูปท่ี 5 ต่อไปน้ี 

 

 
รูปท่ี 5 ผลลัพธ์จากการสอบถามข้อมูลในตาราง mysales โดยสรา้งอินเด็กซ์ให้กับคอลมัน์ prod_id 

 

จากรูปท่ี 5 ปรากฏว่าในการสอบถามข้อมูล
จะใช้เวลา Disk Access Time เท่ากับ 00.92 
มิลลิวินาที และมีค่า % CPU Cost เท่ากับ 819 โดย
การสอบถามข้อมูลน้ีเป็นแบบ INDEX RANGE SCAN 
ซึ่งก็คือ การค้นหาโดยใช้ตารางอินเด็กซ ์

การทดลองท่ี 2 (ทดสอบประสิทธิภาพการใช้

และไม่ใช้อินเด็กซ์ในการสอบถามข้อมูล และ

การเลือก candidate column) 
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการสอบถาม

ข้อมูลของตารางลูกค้า (customers) โดยมีคอลัมน์ใน



852  KKU Science Journal Volume 40 Number 3 Review 

 

 

ตารางน้ีท้ังหมด 23 คอลัมน์ และมีแถวของข้อมูล 55,500 แถวข้อมูล รายละเอียดดังรูปท่ี 6 ต่อไปน้ี 
 

 
รูปท่ี 6 โครงสร้างตาราง customers 

 

หลังจากน้ันได้ทําการสอบถามข้อมูลด้วย
คําสั่ง SQL ต่อไปน้ี 

select /* + FULL(c) */ c.* 
from customers c 
where cust_gender = ‘M’ 
AND cust_postal_code = 40804 

AND cust_credit_limit  = 10000  
 

ซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลโดยบังคับให้ใช้วิธี 
TABLE ACCESS FULL ผลลัพธ์ของการสอบถามข้อมูล
น้ี ปรากฏดังรูปท่ี 7 ต่อไปน้ี 

 

 
รูปท่ี 7 ผลลัพธ์จากการสอบถามข้อมูลในตาราง customers โดยไมม่ีอินเด็กซ ์

 



บทความ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 3 853 

 

 

จากรูปท่ี 7 ปรากฏว่าในการสอบถามข้อมูล
จะใช้เวลา disk access time เท่ากับ 00.48 
มิลลิวินาที และมีค่า % CPU Cost เท่ากับ 406 โดย
การสอบถามข้อมูลน้ีเป็นแบบ TABLE ACCESS FULL 
 

ต่อมาได้ทําการสร้างอินเด็กซ์ให้กับตาราง 
customers น้ีท้ังหมด 3 คอลัมน์ คือ cust_gender, 
cust_postal_code และ cust_credit_limit และทํา
การสอบถามข้อมูลด้วยคําสั่ง SQL ต่อไปน้ี 
 

select /* + INDEX(c) */ c.* 
from customers c 
where cust_gender = ‘M’ 
AND cust_postal_code = 40804 
AND cust_credit_limit  = 10000 

 

ซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลโดยให้ใช้อินเด็กซ์ในการ
ค้นหา และให้เลือกคอลัมน์ท่ีจะเป็นอินเด็กซ์ในการ
ค้นหาเองจาก 3 คอลัมน์ข้างต้น ผลลัพธ์ของการ
สอบถามข้อมูลน้ี ปรากฏดังรูปท่ี 8 ต่อไปน้ี 

 

 
รูปท่ี 8 ผลลัพธ์จากการสอบถามข้อมูลในตาราง customers โดยกําหนดให้เลือกคอลัมน์อินเด็กซ์เอง 

 

จากรูปท่ี 8 ปรากฏว่าในการสอบถามข้อมูล
จะใช้เวลา disk access time เท่ากับ 0.09 มิลลิวินาที 
และมีค่า % CPU cost เท่ากับ 134 โดยการสอบถาม
ข้อมูลน้ีเป็นแบบ index full scan ด้วยคอลัมน์ 
cust_postal_code เน่ืองจากคอลัมน์น้ีเก็บค่า
รหัสไปรษณีย์ของลูกค้า ซึ่งมีค่าไม่ซ้ํากันมากทําให้มีค่า 

cardinality สูงท่ีสุด ส่วนคอลัมน์ cust_credit_ 
limit เก็บค่าวงเงินเครดิตของลูกค้า ซึ่งมีค่าไม่ซ้ํากัน
น้อยกว่า cust_postal_code และคอลัมน์ cust_ 
gender เก็บข้อมูลเพศของลูกค้ามีค่าไม่ซํ้ากันน้อยท่ีสุด 

สรุปจากการทดลองท้ัง 2 ครั้ง ได้ข้อสรุป 
disk access time ตามรูปท่ี 9 ดังน้ี 
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รูปท่ี 9 เปรียบเทียบ Disk Access Time (ms) ของการทดลองท่ี 1 และ 2 

 

เปรียบเทียบการสอบถามข้อมูลด้วยการใช้
และไม่ใช้อินเด็กซ์จากการทดลองท่ี 1 และ 2 ได้ว่า 
การทดลองท่ี 1 การใช้อินเด็กซ์ disk access time 

ลดลง 95.07% และ การทดลองท่ี 2 การใช้อินเด็กซ์ 
disk access time ลดลง 81.25% และข้อสรุปของ % 
CPU cost ตามรูปท่ี 10 ดังน้ี 

 

 
รูปท่ี 10 เปรียบเทียบ % CPU Cost ของการทดลองท่ี 1 และ 2 

 

เปรียบเทียบการสอบถามข้อมูลด้วยการใช้
และไม่ใช้อินเด็กซ์จากการทดลองท่ี 1 และ 2 ได้ว่า 
การทดลองท่ี 1 การใช้อินเด็กซ์ % CPU cost ลดลง 
97.96% และ การทดลองท่ี 2 การใช้อินเด็กซ์ % CPU 
cost ลดลง 66.99% 
 

บทสรุป 
การสอบถามข้อมูล (query) เป็นการ

สอบถามไปยังฐานข้อมูลเพ่ือดึงข้อมูลท่ีต้องการออกมา
ตามเง่ือนไขท่ีต้องการ ระบบจัดการฐานข้อมูลจะใช้

ภาษาโครงสร้างการสอบถาม (structure query 
language; SQL) ในการจัดการและเข้าถึงฐานข้อมูล 
ปัญหาท่ีสําคัญประการหน่ึงของการสอบถามข้อมูลออก
จากฐานข้อมูล คือ เมื่อมีปริมาณข้อมูลจํานวนมาก และ
มีความซับซ้อน จะใช้เวลาในการสอบถามข้อมูลเป็น
เวลานาน 

จากปัญหาข้างต้น เทคนิคหน่ึงท่ีจะช่วยให้
การสอบถามข้อมูลได้เร็วข้ึนคือ การสร้างตารางอิน
เด็กซ์ (indexing table) โดยจะต้องเลือกคอลัมน์ใน
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บทความ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 3 855 

 

 

ตารางสําหรับการสร้างอินเด็กซ์ ในตารางอินเด็กซ์ท่ี
สร้างข้ึนจะมีคอลัมน์ท่ีเลือกมาสร้างอินเด็กซ์ซึ่งมีการ
เรียงลําดับข้อมูล และคอลัมน์ ROWID เก็บท่ีอยู่สําหรับ
การช้ีไปยังตารางฐานข้อมูล ด้วยวิธีการน้ีจะทําให้การ
สอบถามข้อมูลได้รวดเร็วข้ึน อย่างไรก็ตามการสร้าง
ตารางอินเด็กซ์จะต้องใช้พ้ืนท่ีจํานวนมากบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และการสร้างตารางอินเด็กซ์ไม่เหมาะกับ
การสอบถามข้อมูลท่ีเป็นการเขียนข้อมูล คือ เพ่ิม ลบ
และแก้ไข 

ก่อนการสร้างตารางอินเด็กซ์ทุกครั้ง สิ่งท่ีควร
คํานึงถึงก็คือ การพิจารณาเลือกคอลัมน์สําหรับการ
สร้างอินเด็กซ ์เช่น การเลือกคอลัมน์ท่ีเป็น candidate 
column การเลือกคอลัมน์ท่ีมีค่า cardinality สูง การ
เลือกคอลัมน์ท่ีมีประเภทของข้อมูลขนาดเล็ก เป็นต้น 

สุดท้ายในบทความน้ียังได้ทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพการสอบถามของตารางอินเด็กซ์ โดย
ทดสอบค่า disk access time และค่า % CPU cost 
ของการการใช้และไม่ใช้อินเด็กซ์ในการสอบถามข้อมูล 
จากผลการทดสอบปรากฏว่าท้ังค่า disk access time 
และ % CPU cost จากการสร้างตารางอินเด็กซ์จะมี
ค่าท่ีลดลง ดังน้ันเน้ือหาท้ังหมดของบทความน้ีทําให้
การสร้างตารางอินเด็กซ์เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีจะช่วยให้การ
สอบถามข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 
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