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บทที่ 8 การสกัด การเปลี่ยนแปลง และการถายโอนขอมูล 
 

วัตถุประสงค 

 ศึกษาเก่ียวกับการสกัด การเปลี่ยนแปลง และถายโอนขอมูล รวมถึงสถาปตยกรรมของอีทีแอล 

 ศึกษาเก่ียวกับลักษณะของขอมูลที่มักพบบอยในระบบการดําเนินงาน 

 ศึกษาเก่ียวกับการสกัดขอมูลดวยวิธีการตางๆ 

 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชันการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล 

 ศึกษาเก่ียวกับการถายโอนขอมูลเขาสูคลังขอมูลในลักษณะตางๆ 

เนื้อหาของบทเรียน 

 เนื้อหาในบทนี้จะประกอบดวย สถาปตยกรรมของอีทีแอล ขั้นตอนการทํางานของอีทีแอล การสกัด

ขอมูล วิธีการสกัดขอมูล การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล 

ประเภทการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล การถายโอนขอมูลไปยังคลังขอมูล 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ 

 ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 ฝกปฏิบัติการตามท่ีมอบหมาย 

 ทําแบบฝกหัดทายบท 

อุปกรณที่ใชในการเรียน-การสอน 

 เอกสารประกอบการสอน 

 เครื่องคอมพิวเตอร 

 เครื่องฉายภาพสไลด 

การวัดและประเมินผล 

 การตอบคําถามระหวางการเรียน-การสอน 

 การทําแบบฝกหัดยอยทายบท 

 การตรวจงานตามที่มอบหมาย 
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จากบทกอนๆหนา เราจะทราบวาการทํางานหลักของคลังขอมูลจะสามารถถูกแบงไดเปน 3 สวน

ใหญๆ ดวยกัน คือ (1) การเก็บรวบรวมและไดมาซึ่งขอมูล (2) การจัดเก็บขอมูล และ (3) การเขาถึง/สงตอ

ขอมูลสารสนเทศไปยังผูใช เมื่อเราทําการพิจารณาถึงการทํางานแตละสวน เราจะทราบวาการทํางานสวนแรก

และสวนที่สอง ซึ่งก็คือ การไดมาซึ่งขอมูลและการจัดเก็บขอมูลจะเปนการประมวลผลแบบเบื้องหลังที่ผูใชจะ

ไมทราบหรือรับรูเกี่ยวกับการทํางานดังกลาว โดยฟงกชันการทํางานทั้งสองจะประกอบไปดวยฟงกชันการ

ทํางานหลัก 3 ฟงกชันดวยกัน นั่นคือ “อีทีแอล (ETL)” ซึ่งยอมาจาก “การสกัดขอมูล การเปลี่ยนแปลง/

เปลี่ยนรูปขอมูล และการถายโอนขอมูล (data Extraction, Transformation and Loading)” โดยการ

ทํางานจะเปนการทํางานทีละฟงกชันทํางานเรียงตอกันเปนลําดับซึ่งจะเริ่มจากการสกัด/คนคืนขอมูลที่ตองการ

จากแหลงขอมูลหรือระบบการดําเนินงาน (Extracting/Retrieving)  จากนั้นเปนการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูป

ขอมูล (Transformation) ที่ไดจากขั้นตอนแรกตามกรรมวิธีตางๆหรือตามฟงกชันการประมวลผลขอมูล

เบื้องตน (Data preprocessing) และทายสุดคือ การถายโอน/เคลื่อนยาย (Loading) ขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่

สองไปจัดเก็บไวในฐานขอมูลของคลังขอมูล ตามลําดับ 

 จากฟงกชันการทํางานทั้ง 3 ของอีทีแอล การสกัดขอมูลจะเปนขั้นตอนการทํางานแรกที่จะทําหนาที่

ในการสกัดขอมูลจากแหลงขอมูลหรือระบบการดําเนินงานตามความตองการของผูใช โดยกอนที่เราจะทําการ

สกัดขอมูลนั้นเราจะตองทราบถึงความตองการจากผูใชวาตองการสกัดขอมูลอะไรบาง แลวจึงคอยลงมือทําการ

สกัดขอมูล ซึ่งจากบทที่ 7 จะกลาวถึงการสรางแบบจําลองมิติตางๆ (Dimensional model) จากความ

ตองการของผูใชที่อยูในรูปของแพคเกจของขอมูล (Information package) จากเนื้อหาในบทดังกลาวเรา

สามารถกลาวไดวา “แบบจําลองมิติตางๆจะเปนแบบจําลองที่สะทอนถึงขอมูลจากความตองการของผูใช ซึ่ง

ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ควรจะจัดเก็บในคลังขอมูล” โดยหลังจากที่เราทําการสรางแบบจําลองมิติตางๆ

เรียบรอยแลว เราจะสามารถนําขอมูลที่เก็บอยูในแตละ dimension tableและ fact table มาทําการคนหา/

เปรียบเทียบกับขอมูลที่เก็บอยูในแหลงขอมูลเพื่อทําการสกัดขอมูลตอไป โดยในการสกัดขอมูลนั้นเราสามารถ

เรียกไดอีกอยางหนึ่งวาเปน “ขั้นตอนการเลือกขอมูล” ที่จะทําการเลือกขอมูลตามความตองการของผูใช

เพื่อที่จะนําขอมูลเหลานั้นไปเก็บไวในคลังขอมูลตอไป แตกอนที่เราทําการสกัดขอมูลเราควรที่จะตองทําความ

เขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐาน ขอเท็จจริงหรือแนวปฏิบัติสําหรับการสกัดขอมูลดังตอไปนี้ 

 ขอมูลจากแหลงขอมูลที่จะถูกสกัดหรือคนคืนมีจํานวนมาก อาจมีขนาดตั้งแตหลักรอยเมกะไบทจน

กระทั้งหลายสิบกิกะไบทก็เปนได 

 ระบบการดําเนินงานสวนใหญจะถูกออกแบบสําหรับการสืบคนขอมูลจํานวนไมมาก ซึ่งจะมีขนาดของ

ขอมูลไมมากเทากับจํานวนขอมูลที่ตองทําการสกัดจากแหลงขอมูล ดังนั้นเราตองใหความระมัดระวัง

ในการออกแบบการทํางานของการสกัดขอมูลเพื่อไมทําใหระบบการดําเนินงานทํางานชาลง 

 การสกัดขอมูลควรที่จะตองทําใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 ควรจะสกัดขอมูลใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 ไมควรทําการสกัดขอมูลจากแหลงขอมูลบอยๆ 
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 ควรจะทําการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบดําเนินการใหนอยท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได 

จากขอเท็จจริงและหลักการทั้งหมดขางตน สิ่งสําคัญที่สุดที่เราควรจะตองคํานึงถึงในการสกัดขอมูลก็

คือ เราจะตองออกแบบการสกัดขอมูลใหมีการใชงานหรือรบกวนการทํางานของแหลงขอมูล/ระบบการ

ดําเนินงานใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได ซึ่งจะชวยใหการทํางานของระบบการดําเนินงานนั้นยังคงสามารถ

ดําเนินไปไดอยางปกติ 

ในสวนของฟงกชันที่สองซึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูลจะเริ่มการทํางานก็ตอเมื่อขอมูลที่

ไดรับมาจากขั้นตอนการสกัดขอมูลนั้นยังไมมีคุณภาพหรือยังไมเปนมาตราฐานเพียงพอซึ่งขอมูลที่สกัดได ซึ่ง

การดอยคุณภาพของขอมูลอาจมาจากขอมูลที่มาจากหลายแหลงขอมูลที่มีความแตกตางกันทั้งในแงมุมของ

เทคโนโลยีหรือแพลตฟอรมการคํานวณ ดังนั้น ฟงกชันการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูลจะมีหนาที่ในการทํา

ความสะอาดขอมูล รวมขอมูลเขาดวยกัน ทําขอมูลใหเปนมาตราฐาน และอื่นๆ ซึ่งจากฟงกชันการทํางาน

ดังกลาว เราสามารถกลาวไดวา ฟงกชันการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูลเปนฟงกชันที่ทําการประมวลผล

ขอมูลเบื้องตนกอนท่ีจะนําขอมูลเหลานั้นไปเก็บไวในคลังขอมูลตอไป และหลังจากทําการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยน

รูปขอมูลแลว เราจะทําการถายโอนขอมูลเขาสูคลังขอมูล ซึ่งฟงกชันการทํางานนี้เปนอีกหนึ่งฟงกชันสุดทาย

ของอีทีแอลที่ทําหนาที่ในการถายโอนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลและผานการประมวลผลแลวไปจัดเก็บไวใน

คลังขอมูลตอไป ซึ่งในการถายโอนขอมูลเราจะตองหาชวงเวลาที่เหมาะสม โดยจะตองไมกระทบตอการทํางาน

ของระบบการดําเนินงานและระบบคลังขอมูลมากนัก 

จากที่กลาวขางตน เราสามารถสรุปไดวา “อีทีแอล” นั้นเปนขั้นตอนการโหลด/ถายโอนขอมูลจาก

ระบบการดําเนินงานเขาสูคลังขอมูล โดยการทํางานจะเริ่มจากการสกัดขอมูลที่ผูใชตองการจากแหลงขอมูล

จากนั้นทําการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูลใหมีคุณภาพหรือเปนมาตราฐาน แลวจึงทําการถายโอนขอมูลเขา

สูคลังขอมูล  ซึ่งจากการทํางานทั้งหมดของคลังขอมูล ฟงกชัน“อีทีแอล” จะเปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการ

สรางคลังขอมูลและเปนขั้นตอนที่ใชเวลามากที่สุดในการสรางคลังขอมูล ดังนั้นในการสรางคลังขอมูล เรา

จําเปนที่จะตองออกแบบฟงกชันอีทีแอลใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะทําใหคลังขอมูลที่เราสรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพท่ีดีในการทํางานตามไปดวย 

สถาปตยกรรมของอีทีแอล 
ขั้นตอนพื้นฐานของฟงกชัน “อีทีแอล” จะเริ่มจากการสกัดขอมูลที่ตองการเพียงบางสวนจาก

แหลงขอมูลตางๆแลวจึงทําการประมวลผลกับขอมูลนั้นๆ อาทิเชน การรวบรวมขอมูลเขาดวยกัน การแยก

ขอมูลออกจากกัน การทําความสะอาดขอมูล การปรับรูปแบบของขอมูล และอื่นๆ โดยหลังจากทําการ

ประมวลผลเบื้องตนขอมูลแลวจะทําการถายโอนขอมูลที่ถูกประมวลผลเหลานั้นเขาสูคลังขอมูล ซึ่งจากการ

ทํางานดังกลาว เราควรที่จะตองศึกษาเกี่ยวกับสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับฟงกชัน “อีทีแอล” ซึ่งจะมีอยู 2 

ประเภทคือ 
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1. การใช staging area ในการสกัดขอมูล กลาวคือ หลังจากทําการสกัด/เลือกขอมูลที่ตองการเพียง

บางสวนจากแหลงขอมูล/ระบบการดําเนินงานแลว จะทําการถายโอนขอมูลเหลานั้นไปยัง “staging 

area” (ดังแสดงในรูปที่ 8-1) โดยที่ staging area หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “data staging” นั้น

เปรียบไดกับพ้ืนที่ที่ใชสําหรับพักขอมูล ที่จะใชแฟมขอมูลหรือฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูลที่ถูกสกัดมา

จากแหลงขอมูล จากนั้น ณ ที่ staging area ขอมูลที่อยูในแตละแฟมขอมูลหรือฐานขอมูลจะถูก

ประมวลผลหรือทําการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูป เพื่อทําใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและ

เปนมาตราฐาน แลวจึงถายโอนขอมูลเหลานั้นไปยังคลังขอมูลตอไป 

 
รูปที่ 8-1 การสกัดขอมูลโดยการใช staging area 

2. การสกัดขอมูลโดยใชหนวยความจํา กลาวคือ การสกัดขอมูลที่ตองการเพียงบางสวนจาก

แหลงขอมูล แลวทําการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูลในหนวยความจํา (ดังแสดงในรูปที่ 8-2) แลวจึง

ทําการถายโอนขอมูลไปยังคลังขอมูลตอไป 

 
รูปที่ 8-2 การสกัดขอมูลโดยการใชหนวยความจํา 

 จากสถาปตยกรรมทั้งสองขางตน การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูลในหนวยความจําจะสามารถ

ทํางานไดเร็วกวาการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยใช staging area ถาขอมูลมีขนาดเล็กเราสามารถทําการ

เปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูลในหนวยความจําไดเลย ซึ่งการประมวลผลขอมูลในหนวยความจําจะสามารถลด

การอาน/เขียนขอมูลลงในแฟมขอมูลหรือลงในฐานขอมูลที่เก็บอยูใน staging area ได แตถาขอมูลมีขนาด

ใหญมากเราจะตองทําการเขียนขอมูลลงใน staging area กอน เนื่องจากขนาดของหนวยความจํามีขนาด

คอนขางเล็กซึ่งอาจไมสามารถรองรับขอมูลปริมาณมากได ดังนั้นกอนที่จะทําการเลือกใชสถาปตยกรรมสําหรับ

ฟงกชัน “อีทีแอล” เราจะตองคํานึงถึงปริมาณขอมูลที่ตองทําการสกัดจากแหลงขอมูลเปนลําดับแรก 
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ขั้นตอนการทํางานของอีทีแอล 
 อยางที่เราทราบเบื้องตนวาขั้นตอนการทําการของฟงกชัน “อีทีแอล”จะประกอบไปดวย 3 ฟงกชัน

หลัก คือ การสกัดขอมูล การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล และการถายโอนขอมูล แตโดยแทจริงแลว

รายละเอียดของขั้นตอนดังกลาวยังมีอยูอีกมากโดยสามารถแจกแจงรายละเอียดขั้นตอนการทํางานทั้งหมดได

ดังรูปที่ 8-3 ซึ่งจากรูปจะแสดงขั้นตอนหลักในการสรางฟงกชัน“อีทีแอล” ที่มีการเพิ่มรายละเอียดตางๆ และ

แสดงถึงกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี ้

 การวางแผนสําหรับการรวมรวมขอมูลเขาสู fact table 

 การกําหนดกฎสําหรับการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปและการทําความสะอาด 

 การสรางกฎในการสกัดขอมูล 

 การเตรียมการเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลเขาสู dimension หรือ fact table 

 การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งแหลงขอมูลภายในและภายนอก 

 การกําหนดขอมูลทั้งหมดที่ตองการเก็บไวในคลังขอมูล 

 การรวมโครงสรางขอมูลจากหลายแหลงขอมูลไปเปนขอมูลเพียง row เดียวใน dimension หรือ fact 

table ที่ถูกเก็บไวในคลังขอมูล 

 การแยกโครงสรางขอมูลหนึ่งๆไปเปนขอมูลที่มีหลายโครงสรางเพื่อสรางเปนขอมูลหลายๆ row ที่ถูก

เก็บไวในคลังขอมูล 

 การอานขอมูลจากพจนานุกรมขอมูลที่ถูกเก็บไวในแหลงขอมูล 

 การอานขอมูลจากหลายๆแหลงขอมูล อาทิเชน flat file, indexed file และระบบฐานขอมูล 

 การโหลดรายละเอียดสําหรับสราง fact table 

 การรวบรวมขอมูลหรือทําผลสรุปขอมูลใหกับ fact tables 

 การแปลงขอมูลจากรูปแบบหนึ่งของขอมูลไปเปนอีกรูปแบบหนึ่งของ dimension หรือ fact table  

 การรับเอาขอมูลที่เปนเปาหมายจาก field ตางๆของแหลงขอมูล ตัวอยางเชน อายุจากวันเกิด 

 การเปลี่ยนขอมูลที่มีความกํากวมใหมีความหมายมากขึ้น ตัวอยางเชน 1  และ 2 หมายถึงเพศชาย

และหญิง ตามลําดับ 
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รูปที่ 8-3 ขั้นตอนการทํางานหลักของ ETL 

การสกัดขอมูล 
ในการสกดัขอมูลจากระบบการดําเนินงาน เราจะตองใหความใสใจกับระบบการดําเนินงานของธุรกิจ

ที่ซึ่งในปจจุบันระบบเหลานี้กระจายตัวอยูตามที่ตางๆทั่วโลกและขอมูลในระบบการดําเนินงานอาจเกิดความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดตลอด อาทิเชน การเพิ่ม ลบหรืออัพเดทขอมูล เปนตน ดังนั้นเมื่อเราทําการออกแบบ

การสกัดขอมูลเราจะตองใหความสนใจกับสถานะของขอมูลทั้งในระบบการดําเนินงาน และสถานะของ

คลังขอมูลดวย ซึ่งในตอนเริ่มตนหลังจากทําการสรางฐานขอมูลและตารางตางๆตามแบบจําลองมิติตางๆแลว 

คลังขอมูลจะยังไมมีขอมูลอยูเลย โดยเราจะตองทําการสกัดขอมูลที่ตองการทั้งหมดจากระบบการดําเนินงาน

เพื่อทําการถายโอนขอมูลเหลานั้นไปยังคลังขอมูล ซึ่งวิธีการถายโอนขอมูลจากการสกัดขอมูลเขาสูคลังขอมูล

ครั้งแรกจะเรียกวา “Full load” หรือ “Initial load” ตอมาเมื่อระบบการดําเนินงานมีขอมูลเพิ่มขึ้นหรือมี

การเปลี่ยนแปลง/อัพเดทขอมูล เราจะตองทําการสกัดขอมูลที่ถูกเพิ่มขึ้นหรืออัพเดทเหลานั้น เขาสูคลังขอมูล

ในครั้งตอๆไป ซึ่งวิธีการนี้เราจะเรียกวา “(Ongoing) Incremental load” ซึ่งจากวิธีการดังกลาว เราจะตอง

ทําการตั้งเวลาหรือกําหนดชวงเวลาสําหรับการสกัดขอมูลและทําการถายโอนขอมูล อาทิเชน การสกัดขอมูล

สัปดาหละครั้ง เปนตน ซึ่งจากวิธีการดังกลาว เราจะตองทําการเสาะหาขอมูลที่ถูกเพิ่มขึ้นหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงในชวงหนึ่งสัปดาห แลวทําการสกัดขอมูลที่ตองการจากขอมูลเหลานั้น แลวจึงถายโอนไปยัง

คลังขอมูลตอไป 

จากการถายโอนขอมูลทั้งสองวิธีขางตน จะทําใหการสกัดขอมูลมีขั้นตอนการสกัดขอมูลที่มีความ

ยุงยากและซับซอนเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการออกแบบฟงกชันการทํางานของคลังขอมูล เราจะตองพิจารณาถึง

ขั้นตอนการทํางานของวิธีการถายโอนขอมูลทั้งสอง และจําเปนตองพิจารณาขั้นตอนและปจจัยตางๆดังตอไปนี้ 
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 Source Identification—การระบุแหลงขอมูลและโครงสรางของแหลงขอมูล วามีขอมูลที่เรา

ตองการหรือสนใจอยูที่ใดบาง อาทิเชน อยูที่เซิรฟเวอรใด ฐานขอมูลใด ตารางใด แอทริบิวใด 

ตามลําดับ 

 Method for extraction—การกําหนดวิธีที่จะใชในการสกัดขอมูลสําหรับแตละแหลงขอมูล วาจะ

ใชวิธีการใดระหวางสรางฟงกชันการสกัดขอมูลเองหรือ การใชเครื่องมือในการสกัดขอมูล 

 Extraction frequency—การกําหนดความถี่หรือความบอยในการสกัดขอมูลสําหรับแตละ

แหลงขอมูล เชน ทําการสกัดขอมูลวันละ 1 ครั้ง อาทิตยละ 1 ครั้ง หรือ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนตน 

 Time window—การกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะทําการสกัดขอมูลสําหรับแตละแหลงขอมูล 

เชน 1.00 – 3.00 นาฬิกา ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีคนใชระบบการดําเนินงานคอนขางนอย เปนตน 

 Job sequencing—การกําหนดลําดับการทํางานวางานไหนในการสกัดขอมูลควรทําเปนลําดับแรก

จากการทํางานทั้งหมด ซึ่งในขณะท่ีขั้นตอนแรกทํางานขั้นตอนอ่ืนๆจะตองรอเปนลําดับ 

 Exception handling—กําหนดวิธีในการจัดการกับเรคคอรดที่ไมสามารถสกัดได หรือเหตุการณ

ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น 

การระบุแหลงขอมูลที่สนใจ (Source Identification) 
 การระบุแหลงขอมูลจะเปนการระบุถึงแหลงขอมูลอินพุตที่ตองการวาขอมูลเหลานั้นปรากฎหรือถูก

จัดเก็บอยูในแหลงขอมูลใดบาง รวมถึงการทดสอบและการทวนสอบแหลงขอมูลที่ตองทําการติดตอวามีขอมูล

ที่จําเปนตอการสรางคลังขอมูลหรือไม ซึ่งการระบุแหลงขอมูลนั้นมักจะนิยมใชในระบบที่มีแบงสวนการเก็บ

ขอมูลออกเปนสวนๆตามดาตามารทตางๆ (ดังแสดงในรูปที่ 8-4) ซึ่งจะประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆดังนี ้

 ทําการกําหนดขอมูลที่เปนตัวชี้วัดหรือขอเท็จจริงที่ตองการสําหรับวิเคราะหขอมูลใน fact table 

 ทําการกําหนดขอมูลแตละแอทริบิวที่เก่ียวกับของทุกๆ dimension table 

 ทําการหาแหลงขอมูลกับขอมูลที่จะเก็บใน dimension และ fact table 

 ในกรณีที่ขอมูลหนึ่งๆ ถูกเก็บอยูในหลายแหลงขอมูล ตองทําการเลือกแหลงขอมูลหนึ่งแหลงที่จะทํา

การสกัดขอมูล 

 ทําการระบุวาขอมูลฟลดหนึ่งๆ ที่ตองการเก็บไวในคลังขอมูลนั้น มาจากหลายฟลดของแหลงขอมูล

หรือไม จากนั้นทําการสรางกฎการรวมขอมูล (Consolidation rules) 

 ทําการระบุวาขอมูลหลายๆฟลดที่ตองการเก็บไวในคลังขอมูลนั้นมาจากขอมูลเพียงฟลดเดียวของ

แหลงขอมูลหรือไม จากนั้นทําการสรางกฎการแยกขอมูล (Splitting rules) 

 ทําการกําหนดคา default value สําหรับขอมูลแตละ field ที่ตองการเก็บไวในคลังขอมูล 

 ทําการตรวจสอบการขาดขายไปของขอมูล 
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รูปที่ 8-4 ขั้นตอนการระบุแหลงขอมูลโดยละเอียด 

เทคนิคในการสกัดขอมูล 
 กอนที่จะทําการสกัดขอมูลเราตองทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของขอมูลที่ถูกเก็บอยูในระบบ

ดําเนินการรวมถึงโครงสรางการจัดเก็บขอมูลดวยเพื่อที่จะสามารถสกัดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดย

ปกติแลว ขอมูลที่ถูกเก็บอยูในระบบทั่วๆไปจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตัวอยางเชน ลูกคาของ

บริษัทแหงหนึ่งตองยายที่อยูจากรัฐนิวยอรกไปยังแคลิฟอรเนีย ระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลลูกคาจะตองทําการ

อัพเดทขอมูลที่อยูของลูกคา ถาโครงสรางขอมูลของระบบไมมีการเก็บประวัติกอนหนา ระบบจะลบขอมูลที่อยู

ในรัฐนิวยอรกออกแลวแทนที่ดวยขอมูลที่อยูในรัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่งการเก็บขอมูลลักษณะนี้จะสงผลกระทบ

โดยตรงตอขอมูลในคลังขอมูล อาทิเชน ถาเราตองการวิเคราะหยอดขายในรัฐหนึ่งๆ ขอมูลการซื้อของลูกคา ณ 

ตอนที่อยูที่รัฐนิวยอรกควรจะถูกรวมเปนยอดขายสําหรับรัฐนิวยอรกและขอมูลการซื้อของลูกคา ณ ปจจุบัน

ควรจะถูกรวมเปนยอดขายของรัฐแคลิฟอรเนียแทน จากตัวอยาง เราจะเห็นไดวาการเก็บประวัติยอนหลังของ

ขอมูลนั้นเปนสิ่งที่ไมอาจละเลยไดในคลังขอมูล นี้จึงเปนคําถามที่วาเราจะสามารถเก็บประวัติยอนหลังของ

ขอมูลจากแหลงขอมูลไดอยางไร?—เพื่อที่จะตอบคําถามเราจําเปนตองเขาใจกอนวาขอมูลนั้นถูกเก็บอยูใน

แหลงขอมูลอยางไรและขอมูลจากแหลงขอมูลนั้นมีลักษณะอยางไร? 
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ประเภทของขอมูลในระบบการดําเนินงาน 

 โดยสวนใหญแลวขอมูลที่ถูกเก็บในระบบดําเนินการสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังแสดง

ตัวอยางในรูปที่ 8-5 ที่ประกอบไปดวย (1) ขอมูล ณ ปจจุบัน (Current value) และ (2) ขอมูลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา (Periodic status) ซึ่งจากชนิดของขอมูลที่ปรากฏในระบบการดําเนินงาน เรา

ควรที่จะตองออกแบบ/กําหนดเทคนิคที่จะใชในการสกัดขอมูลใหสอดคลองกับชนิดของขอมูลที่ถูกเก็บอยูใน

ระบบการดําเนินงานดวย ลองพิจารณารายละเอียดของขอมูลแตละประเภทที่เกิดขึ้นในระบบการดําเนินงาน

ดังตอไปนี ้

ขอมูล ณ ปจจุบัน (Current Value) 

ในระบบการดําเนินงานทั่วๆ ไปแอทริบิวสวนใหญจะมีขอมูลที่เปนปจจุบันที่แสดงถึงขอมูล ณ เวลา

นั้นๆ และเปนขอมูลแบบชั่วคราวไมยั่งยืนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดซึ่งเราไมสามารถคาดเดาไดวาคาของ

ขอมูลที่เก็บนั้นจะคงอยูนานเทาไหร? หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไร? ขอมูลเหลานี้จะยังคงไมมีการ

เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมีการเกิดขึ้นของธุรกรรมทางธุรกิจที่ทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลนั้นๆ ตัวอยางของขอมูล

ที่เปนปจจุบันที่เราสามารถพบไดบอย คือ ชื่อและที่อยูของลูกคา ยอดเงินในบัญชี และอื่นๆ 

ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (Periodic Status) 

ขอมลูลักษณะนี้จะมีการเก็บสถานะของขอมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและรวมถึงการเพิ่มขอมูล

เขาสูฐานขอมูลในแตละครั้ง โดยที่ในแตละครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจะตองทําการเก็บเวลาที่ใชใน

การอางอิงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มขอมูลดวย ซึ่งเวลาที่ถูกจัดเก็บไวจะสามารถบอกไดถึงลําดับการ

เกิดข้ึนขอมูลในฐานขอมูลและสถานะปจจุบันของขอมูลไดอีกดวย โดยในการเก็บขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามการเวลานั้นจะเปนการเก็บขอมูลเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยจะมีเวลาที่เกี่ยวของเกิดขึ้นดวย โดยที่การเก็บ

สถานะตางๆของขอมูลนั้นจะเก็บแยกไวในอีกฟลดหรือแอทริบิวหนึ่งๆ โดยการเก็บขอมูลลักษณะนี้จะชวยให

การสกัดขอมูลที่ตองการการวิเคราะหหาสถิติยอนหลังของขอมูลสามารถทํางานไดงายขึ้น 

จากตัวอยางชนิดของขอมูลที่มักปรากฏในระบบการดําเนินงาน ดังแสดงในรูปที่ 8-5 เราจะสามารถ

เขาใจถึงลักษณะของขอมูลที่ถูกเก็บอยูในแหลงขอมูล ซึ่งจากวิธีในการถายโอนเขาสูคลังขอมูลที่อธิบายขางตน 

(Full load และ incremental load) เราจะตองดําเนินการกับขอมูลที่เปนปจจุบันและขอมูลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามลําดับ โดยในการถายโอนขอมูลนั้น เราจะสามารถทําการสกัดขอมูลจากระบบการดําเนินงาน

ได 2 รูปแบบหลักๆคือ คือ 1) “As is” และ 2) “Data of revision” 
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รูปที่ 8-5 ชนิดของขอมูลในระบบการดําเนินงาน 

 “As is” หรือ static data คือ การดักจับ/เขาถึงขอมูล ณ เวลาชวงเวลาหนึ่งๆที่กําหนด ซึ่งการ

ทํางานของ “as is” จะคลายกับการทํา snapshot กับขอมูลที่เกี่ยวของ ณ ชวงเวลาหนึ่งๆโดยขอมูลที่เราจะ

ทําการดักจับนั้นจะเปนขอมูล ณ ปจจุบัน หรือเปนขอมูลชั่วคราวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได นอกจากนั้นยังทํา

การดักจับขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่จะดักจับขอมูลที่ถูกเพิ่มเขาสูระบบและขอมูลที่ถูก

เปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่กําหนด วิธีการสกัดขอมูลแบบ “as is” มักถูกใชในการถายโอนขอมูลครั้งแรก 

(initial load)  หรือการถายโอนขอมูลทั้งหมดจากระบบการดําเนินงานเขาสูคลังขอมูล (full refresh) 

ตัวอยางเชน เมื่อเวลาผานไป มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสินคาในระบบการดําเนินงาน ดังนั้นถาเราทําการถายโอน

ขอมูลชื่อสินคาเขาสูคลังขอมูลทั้งหมดอีกรอบหนึ่ง โดยไมเลือกวาขอมูลใดเคยถูกถายโอนขอมูลเขาสูคลังขอมูล

แลว จะชวยใหการทํางานและการจัดการกับการทํางานสามารถดําเนินการไดโดยงาย ดังนั้น เราจะสามารถใช 

“as is” ในการสกัดขอมูลไดก็ตอเมื่อเราตองการถายโอนขอมูลทั้งหมดเขาสูคลังขอมูลอีกครั้งหนึ่ง 

 “Data of revisions” เปนการสกัดขอมูลแบบ incremental ซึ่งเปนการสกัดขอมูลที่มีการแกไข

นับตั้งแตการสกัดขอมูลครั้งลาสุด ถาขอมูลจากแหลงขอมูลเปนแบบขอมูลชั่วคราว (เปนขอมูลไมมีการเก็บ

สถานะของการเปลี่ยนแปลงของขอมูล) การสกัดขอมูลจะสามารถทําไดยาก แตในทางกลับกัน ถาขอมูลเปน

ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (เก็บสถานะของการเปลี่ยนแปลงดวย) การสกัดขอมูลจะสามารถ
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ทําไดงาย โดยเราสามารถทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของขอมูลไดจากสถานะหรือเวลาที่ถูกเก็บไวในระบบ 

เปนตน 

 การสกัดขอมูลหรือดักจับแบบ incremental นั้นอาจจะสามารถทําไดแบบทันที (Immediate data 

extraction) หรือแบบรอเวลา (Deferred data extraction) ก็ได ซึ่งการทํางานแบบแรกจะมี 3 ทางเลือกที่

แตกตางกัน ในขณะท่ีการทํางานแบบที่ 2 จะการทํางาน 2 แบบที่แตกตางกัน ดังตอไปนี ้

การสกัดขอมูลแบบทันที (Immediate Data Extraction) 

 คือ การสกัดขอมูลแบบทันทวงทีที่จะเกิดขึ้นเมื่อแหลงขอมูลมีการเพิ่มหรือทําการเปลี่ยนแปลงขอมูล 

โดยการสกัดขอมูลแบบทันทวงทีจะมีวิธีการทํางาน 3 แบบ ดังนี้ (แสดงดังรูปที่ 8-6) 

 

รูปที่ 8-6 ทางเลือกในการสกัดขอมูลแบบทันที 

การสกัดขอมูลโดยใชล็อกไฟลของฐานขอมูล (Capture through Transaction Logs) 

วิธีการนี้จะเปนการสกัดขอมูลโดยใชล็อกไฟลที่ถูกจัดเก็บไวในระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) ซึ่งโดย

ปกติของระบบจัดการฐานขอมูลจะมีการเขียนขอมูลลงล็อกไฟลอยูแลวเมื่อมีการเพิ่ม ลบหรืออัพเดทขอมูล

เรคคอรดหนึ่งๆในฐานขอมูล ซึ่งการจัดเก็บขอมูลลงในล็อกไฟลของฐานขอมูลจะทําเพื่อปองกันความผิดพลาด

ที่อาจเกิดขึ้นกับการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล ดังนั้น เมื่อระบบจัดการฐานขอมูลมีการจัดเก็บขอมูลลง

ในล็อกไฟลจะทําใหเราสามารถทําการสกัดขอมูลโดยทําการอานล็อกไฟลเพื่อที่จะทราบถึงแตละรายการที่มี

การกระทํากับฐานขอมูล โดยการอานล็อกไฟลจากระบบจัดการฐานขอมูลนั้นจะไมทําใหการทํางานของระบบ
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การดําเนินงานเพิ่มขึ้นเลย เนื่องจากล็อกไฟลนั้นเปนสวนหนึ่งที่ตองมีการจัดเก็บไวในฐานขอมูลอยูแลว แตถา

เราใชการจัดเก็บขอมูลแบบอื่นๆ อาทิเชน การทําดัชนี (index) หรือการใชแฟมขอมูลจะเปนการเพิ่มการ

ทํางานใหกับระบบการดําเนินงาน เนื่องจากตองการสรางดัชนีและทําการเขียนขอมูลลงแฟมขอมูลเอง 

 ในการสกัดขอมูลโดยทําการอานล็อกไฟลสามารถดําเนินการไดกับหลายแหลงขอมูลที่อาจเปนระบบ

เปนแบบกระจาย (Distributed system) ซึ่งโดยธรรมชาติของระบบแบบกระจายจะมีการทําสําเนาขอมูล 

(Data replication) เพื่อใหแตละสวนของระบบสามารถใชขอมูลไดทั้งหมด ดังนั้นในการสกัดขอมูล เราอาจใช

เทคโนโลยีการทําสําเนาขอมูลเพ่ือชวยในการหาความเปลี่ยนแปลงของขอมูลที่ถูกจัดเก็บอยูในแหลงขอมูลแบบ

กระจาย ดังแสดงในรูปที่ 8-7 

 

รูปที่ 8-7 การสกัดขอมูลโดยใชการทําเสานําขอมูลรวมกับการใชล็อกไฟล 

จากรูปที่ 8-7 เปนการทํางานของการสกัดขอมูลจากระบบกระจายโดยใชการทําสําเนาขอมูลตางๆ

ระบบและฐานขอมูลอาจมีดวยกันหลายแหง ซึ่งอาจทําใหมีล็อกไฟลหลายไฟลตามไปดวย ดังนั้นในการสกัด

ขอมูลโดยใชการทําสําเนาขอมูลเปนสวนหนึ่งของข้ันตอนการทํางานจะมีขั้นตอนการทํางานดังตอไปนี้ 

 ระบุตารางจากแหลงขอมูลที่ใชที่เก็บขอมูลที่เราตองการสกัด (Identify the source system 

database table) 

 ระบุและกําหนดไฟลเปาหมายของ staging area (Identify and define target files in the 

staging area) 

 สรางการเชื่อมโยงระหวางตารางขอมูลและไฟลเปาหมาย (Create mapping between the 

source table and target files) 

 ระบุโหมดการทําซ้ํา (Define the replication mode) 
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 กําหนดตารางเวลาสําหรับกระบวนการทําซ้ํา (Schedule the replication process) 

 ทําการหาความแตกตางของขอมูลที่ตองการจากล็อกไฟล (Capture the change from the 

transaction logs) 

 ถายโอนขอมูลที่สามารถสกัดไดจากล็อกไฟลไปยังแฟมเปาหมายใน staging area (Transfer 

captured data from logs to target files) 

 ตรวจสอบความถูกตองของการถายโอนขอมูล (Verify transfer of data changes) 

 ทําการเก็บผลของการทําสําเนาขอมูลไวเปนเมตาดาตา (In metadata, document the outcome 

of replication) 

 ดูแลรักษาคําจํากัดความของแหลงขอมูล ไฟลเปาหมาย และการเชื่อมโยง (Maintain definitions of 

sources, targets and mappings) 

การสกัดขอมูลโดยใชดาตาเบสทริกเกอร (Capture through Database Triggers) 

วิธีการนี้เปนการสกัดขอมูลจากระบบการดําเนินงานที่มีการใชฐานขอมูลโดยใชทริกเกอร (Trigger) 

โดยที่ทริกเกอร คือ วิธีพิเศษในการจัดเก็บขอมูล (หรือเราจะเรียกวาโปรแกรมก็ได) ซึ่งโดยปกติแลว 

โปรแกรมทริกเกอรจะถูกเก็บอยูในฐานขอมูลและจะถูกเรียกใชงานก็ตอเม่ือมีเหตุการณที่เรากําหนดไวลวงหนา

แลวเกิดขึ้น ในการสรางโปรแกรมทริกเกอรนั้น เราสามารถสรางโปรแกรมทริกเกอรสําหรับทุกๆเหตุการณที่

เกี่ยวของกับขอมูลที่เราตองการสกัดได โดยผลลัพธที่ไดจากโปรแกรมทริกเกอรจะถูกเขียนอยูในไฟลที่ถูกแยก

ไวเพื่อนําไปใชในการสกัดขอมูลเขาสูคลังขอมูล ตัวอยางเชน ถาเราตองการสกัดขอมูลที่เปนความเปลี่ยนแปลง

ของขอมูลในตารางลูกคา เราสามารถเขียนโปรแกรมทริกเกอรเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งที่เกิด

ขึ้นกับขอมูลลูกคา อาทิเชน การเพิ่ม ลบ และอัพเดทขอมูลตางๆ เปนตน โดยขอมูลที่สกัดไดจากการใช

โปรแกรมทริกเกอรจะมีความนาเชื่อถือ ซึ่งเราสามารถทราบถึงขอมูลกอนและหลังการเปลี่ยนแปลง แตอยางไร

ก็ดี การสรางและการดูแลโปรแกรมทริกเกอรจะทําใหแหลงขอมูลหรือระบบดําเนินการมีการทํางานเพิ่มขึ้น

จากเดิม ดังนั้น ในพิจารณาการใชการสกัดขอมูลโดยใชโปรแกรมทริกเกอรเราจะตองพิจาณาถึงการทํางานที่

เพิ่มขึ้นมาดวย 

การสกัดขอมูลโดยทําการสรางแอพพลิเคชันไวที่แหลงขอมูล (Capture in Source Applications) 

วิธีนี้จะทําการสรางโปรแกรมที่เก่ียวของกับการสกัดขอมูลที่เปนโปรแกรมสําหรับเขียนขอมูลลงในไฟล

และฐานขอมูล โดยจะทําการเขียนขอมูลลงในไฟลและฐานขอมูลทุกๆครั้งที่มีการเพิ่ม ลบ และอัพเดทขอมูล 

ตามลําดับ วิธีการนี้จะตางกับสองวิธีขางตนเล็กนอยตรงที่วิธีนี้สามารถประยุกตใชกับระบบที่มีการเก็บขอมูล

หลากหลายไมวาจะเปน ฐานขอมูล การทําดัชนี หรือแฟมขอมูล เปนตน แตอยางไรก็ตามวิธีการนี้อาจจะให

ประสิทธิภาพของระบบดําเนินการหรือระบบของแหลงขอมูลลดลงเนื่องจากตองมีขั้นตอนการเขียนขอมูลลง

ไฟลเพิ่มเขามาเพ่ือชวยในการหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับขอมูล 
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การสกัดขอมูลแบบรอเวลา (Deferred Data Extraction) 

 วิธีการนี้จะไมไดเปนการสกัดขอมูลแบบเรียลไทม (Real time) เหมือนกับการสกัดขอมูลแบบทันที 

แตจะเปนการสกัดขอมูลในภายหลังจากที่มีการเพิ่ม ลบ หรืออัพเดทขอมูลในฐานขอมูลของระบบการ

ดําเนินงาน แตจะกระทําก็ตอเมื่อถึงเวลาที่เรากําหนด โดยการสกัดขอมูลแบบรอเวลาจะมีวิธีการทํางาน 2 วิธี 

ดังแสดงในรูปที่ 8-8 ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี ้

การสกัดขอมูลโดยใชขอมูลวันและเวลา (Capture Based on Date and Time Stamp) 

วิธีการนี้จะตั้งสมมติฐานที่วาขอมูลแตละเรคคอรดในฐานขอมูลจะมีขอมูลเวลา (time stamp) แนบ

อยูดวย ซึ่งขอมูลเวลาจะเปนเวลาในการเพิ่มหรืออัพเดทขอมูลลงในฐานขอมูล (ลบไมมีเพราะเวลาจะถูกเก็บที่

เรคคอรดในฐานขอมูล เมื่อเรคคอรดถูกลบไปเราจะไมสามารถเรียกดูขอมูลเวลาได) ในการเก็บขอมูลเวลาจะ

ชวยใหเราสามารถเลือกเรคคอรดที่ตองทําการสกัดขอมูลได ซึ่งการสกัดขอมูลโดยใชขอมูลเวลานั้น เราจะตอง

กําหนดชวงเวลาที่แนนอนในการสกัดขอมูล เชน การสกัดขอมูลแตละครั้งจะเริ่มทํางานตอนเที่ยงคืนของทุกวัน 

โดยในแตละครั้งของการสกัดขอมูล ขอมูลที่จะถูกสกัดจะตองเกิดขึ้นตั้งแต 00.00 ของเมื่อวานจนถึง 23.59 

ของเมื่อวานเชนกัน โดยในการสกัดขอมูลจะเรียกใชขอมูลเวลาของแตละเรคคอรดที่อยูในชวงเวลาที่กําหนด 

และเปนขอมูลเวลาลาสุดเทานั้น ดังนั้น ถาในหนึ่งวันขอมูลเรคคอรดหนึ่งๆ มีการเปลี่ยนแปลงมากกวา 1 ครั้ง

จะทําใหขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไมใชขอมูลลาสุดหายไป 

การสกัดขอมูลโดยใชขอมูลเวลาอาจมีปญหาเกิดข้ึนเมื่อมีการลบขอมูลเกิดขึ้นกับระบบการดําเนินงาน 

ซึ่งจะทําใหเราไมสามารถมองเห็นขอมูลเวลาของขอมูลนั้นๆได นี้จึงเปนเหตุใหการสกัดขอมูลไมสามารถทราบ

ถึงการลบขอมูลที่เกิดขึ้นเหลานั้นได จากปญหาการลบขอมูลเราสามารถดําเนินการแกไขปญหาไดโดยทําการ

ยายขอมูลที่จะถูกลบไปยังตารางสําหรับขอมูลที่จะถูกลบแทนที่จะทําการลบขอมูลจริงๆ จากนั้นเมื่อถึงเวลา

สําหรับการสกัดขอมูล ขอมูลในตารางสําหรับที่จะถูกลบจะถูกอานขึ้นมาเพื่อประมวลผลแลวจึงคอยทําการลบ

ขอมูลเหลานั้นออกจากระบบการดําเนินงานจริงๆ ซึ่งวิธีดังกลาวจะชวยใหขอมูลในคลังขอมูลมีความถูกตอง

และตรงกับขอมูลในแหลงขอมูล แตระบบการดําเนินงานจะตองมีการทํางานที่เพ่ิมขึ้น 

การสกัดขอมูลโดยการเปรียบเทียบไฟล (Capture by Comparing Files) 

วิธีการนี้สามารถเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “snapshot differential technique” ซึ่งจะเปนการ

เปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการทําสกัดขอมูล 2 ครั้งลาสุด ถาระบบคลังขอมูลทําการสกัดขอมูลวันละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนการทํางานจะเริ่มจากการสกัดขอมูลในวันปจจุบัน จากนั้นทําสําเนาเก็บไว แลวนําสําเนาที่ทําไวไป

เปรียบเทียบกับสําเนาที่ทําไวสําหรับการสกัดขอมูลของเมื่อวาน เมื่อการเปรียบเทียบเสร็จสิ้น เราจะทราบ

ถงึเรคคอรดที่มีการเพิ่ม ลบ หรืออัพเดทในระหวาง 2 วัน ซึ่งผลลัพธจากการเปรียบเทียบจะชวยใหเราสามารถ

หาความแตกตางของขอมูลระหวาง 2 วันได โดยในการสกัดขอมูลดวยวิธีการนี้จะตองทําการเก็บขอมูลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจาก 2 ครั้งลาสุดที่ทําการสกัดขอมูล จึงทําใหตองเสียพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลเพิ่มขึ้น รวมถึงตอง

เสียเวลาในการเปรียบเทียบขอมูลดวย ถาขอมูลที่ตองทําการเปรียบเทียบมีจํานวนมาก ระบบอาจไมสามารถใช



189 
การออกแบบคลังขอมูล (Data warehouse design) โดย อ.ดร. โกเมศ อัมพวัน 

วิธีนี้ในการสกัดขอมูลได วิธีการนี้จะไมเหมาะกับระบบทั่วๆไป แตจะเหมาะกับระบบที่ไมมีล็อกไฟลและขอมูล

เวลาเทานั้น 

 

รูปที ่8-8 วิธีสําหรับสกัดขอมูลแบบรอเวลา 

ประสิทธิภาพของการสกัดขอมูลวิธีตางๆ (Evaluation of the Techniques) 
 จากที่กลาวมาขางตน เราไดทราบถึงวิธีในการสกัดขอมูลหลายวิธีดวยกัน อาทิเชน 

 การสกัดขอมูลที่เปน “static data” (Capture of static data) 

 การสกัดขอมูลโดยใชล็อกไฟลของ DBMS (Capture through transaction logs) 

 การสกัดขอมูลโดยใชโปรแกรมทริกเกอร (Capture through database triggers) 

 การสกัดขอมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับขอมูลในแหลงขอมูล (Capture in source 

application) 

 การสกัดขอมูลโดยใชขอมูลวันและเวลา (Capture based on date and time stamp) 

 การสกัดขอมูลโดยการเปรียบเทียบไฟล (Capture by comparing files) 

จากวิธีทั้งหมดขางตน แตละวิธีในการสกัดขอมูลก็มีขอด-ีขอเสียที่ตางกัน (ดังแสดงในรูปที่ 8-9) ดังนั้น

เมื่อเราทําการออกแบบฟงกชันการสกัดขอมูลจากระบบการดําเนินงาน เราจะตองเลือกวิธีการสกัดขอมูลให

เหมาะกับสภาพแวดลองของระบบการดําเงินงานหรือแหลงขอมูลที่เราจะตองจัดการ โดยจะตองคํานึงถึงการ

ใชทรัพยากรหรือการทํางานจากแหลงขอมูลใหนอยที่สุด รวมถึงความยากงายและคาใชจายในการสรางฟงกชัน

การสกัดขอมูลดวย 
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รูปที่ 8-9 ขอดีและขอเสียของเทคนิคการสกัดขอมูล 

การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล 
ในการสกัดขอมูลจากแหลงขอมูล ขอมูลที่สกัดไดจะเปนขอมูลดิบ ซึ่งขอมูลเหลานี้อาจจะยังไม

สามารถนําไปประยุกตใชกับคลังขอมูลไดโดยตรง เนื่องจากคุณภาพของขอมูลอาจยังไมดีพอตอการตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ ดังนั้นเราจึงตองทําการปรับปรุงคุณภาพของขอมูลใหดีขึ้นเสียกอนที่จะนําไปใชในคลังขอมูลซึ่งก็คือ 

“การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปขอมูล (Data transformation)” ที่ไดรับมาจากขั้นตอนการสกัดขอมูล ใน

การเปลี่ยนแปลงขอมูลนั้น ขอมูลจะถูกทําการเปลี่ยนแปลงใหเปนมาตราฐานมากขึ้น เนื่องจากขอมูลที่สกัดได

อาจมาจากหลายแหลงขอมูล และแตละแหลงขอมูลอาจมีความโครงสรางขอมูลที่แตกตางกัน การเปลี่ยนแปลง

ขอมูลจะชวยทําใหแนใจไดวา เมื่อทําการรวมขอมูลเขาดวยกันแลวขอมูลที่ไดจะสามารถตอบสนองความ

ตองการทางธุรกิจได 

วัตถุประสงคหลักของการเปลี่ยนแปลงขอมูลจะเนนที่การปรับปรุงคุณภาพของขอมูลใหดีขึ้น เมื่อทํา

การเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจทําใหฟลด (field) ตางๆของขอมูลเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจทําใหโครงสรางของ

ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังสงผลตอประสิทธิภาพของการทํางานของคลังขอมูลอีกดวย ดังนั้นกอนที่จะ

ทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลเราควรจะตองเขาใจถึงขอมูลที่มีอยูในแหลงขอมูล และเทคนิคตางๆที่จะใชในการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลเสียกอน 
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล 
การเปลี่ยนแปลงขอมูลสามารถแบงเปนขั้นตอนยอยไดหลายขั้นตอน ดังนี้ 

 Selection คือ การเลือกเรคคอรดทั้งหมดหรือกลุมของเรคคอรดเพียงบางกลุมจากแหลงขอมูล 

ซึ่งการทํา Selection จะเปนขั้นตอนหนึ่งในการสกัดขอมูล แตในบางกรณี การจัดวาง

องคประกอบของโครงสรางขอมูลจากแหลงขอมูลอาจไมตอบสนองตอการเลือกขอมูลที่สําคัญใน

ขั้นตอนการสกัดขอมูล ในกรณีเหลานี้ เราควรจะทําการสกัดขอมูลอีกครั้งหนึ่งโดยทําการ

สกัดเรคคอรดทั้งหมดกอนจากนั้นคอยทําการเลือกขอมูลที่จะทําการเปลี่ยนแปลง 

 Splitting/Joining คือ การแบงสวนของขอมูลที่ถูกเลือกไวแลวเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแปลง

ขอมูล และการรวมขอมูลที่ถูกเลือกไวแลวบางสวนเขาดวยกัน โดยขอมูลที่นํามารวมกันอาจมา

จากหลายแหลงขอมูล 

 Conversion คือ การทําใหขอมูลที่ถูกสกัดออกมาจากแหลงขอมูลเปนมาตราฐานเดียวกัน และ 

การทําใหฟลดตางๆสามารถใชงานได รวมถึงการทําใหผูใชเขาใจในฟลดนั้นๆ 

 Summarization คือ การสรุปขอมูล กลาวคือ ในบางสถานการณเราอาจพบวาเปนไปไมไดเลย

ที่จะเก็บขอมูลที่มีรายละเอียดสูงมากๆในคลังขอมูลที่สรางขึ้น ซึ่งเหตุการณเหลานี้อาจเกิดจาก

ผูใชไมไดตองการขอมูลที่มีรายละเอียดสูงสําหรับการวิเคราะห ตัวอยางเชน ซุปเปอรมารเก็ตที่ซึ่ง

ขอมูลการขายทีม่ีความละเอียดสูงที่สุดจะเกิดขึ้นที่ข้ันตอนจายเงิน ขอมูลที่ละเอียดที่สุดที่สามารถ

เก็บไดดังเชน ยาสระผม ยี่หอแฟซา สูตรลดรังแค เปนตน ซึ่งขอมูลที่ละเอียดมากๆเหลานี้อาจ

ไมใชสิ่งที่ตองการก็เปนได ผูจัดการอาจตองการแคยอดขายของสินคานั้นๆ ยอดขายในแตละ

สาขาของซุปเปอรมาเก็ต (ในกรณีที่มีหลายสาขา) ยอดขายในแตละวัน ดังนั้น เมื่อมีกรณีแบบนี้

เกิดขึ้น ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงขอมูลจะตองทําการสรางผลสรุปของขอมูลเพื่อใหสอดคลองกับ

สิ่งที่ผูจัดการตองการ 

 Enrichment คือ การจัดแจงฟลดตางๆที่มีอยูใหม รวมถึงการทําใหฟลดนั้นๆเขาใจไดงาย เพื่อ

ทําใหฟลดเหลานั้นมีประโยชนมากขึ้น เราอาจใช 1 ฟลด (หรือมากกวานั้น) จากเรคคอรดที่เปน

อินพุตเดียวกันเพ่ือสรางมุมมองของขอมูลที่ขึ้นสําหรับคลังขอมูล 

ประเภทของการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล 

 Format Revisions คือ การเปลี่ยนชนิดของขอมูลและความยาวของขอมูลในบางฟลด ตัวอยางเชน  

ชนิดของแพคเกจสินคาอาจแสดงไดดวยโคดและชื่อ ซึ่งจะถูกเก็บอยูในฟลดที่เปนตัวเลขและขอความ 

ในอีกทํานองหนึ่ง ความยาวของชนิดของแพคเกจสินคาอาจแตกตางกันระหวางแหลงขอมูลที่แตกตาง

กัน เราควรจะทําการสรางมาตราฐานและทําการเปลี่ยนแปลงชนิดของขอมูลไปเปนขอความเพื่อให

ขอมูลดังกลาวมีความหมายเพื่อที่ผูใชจะสามารถเขาใจไดงาย 
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 Decoding of Fields คือ การถอดรหัสลับที่อาจเกิดขึ้นในแหลงขอมูล เมื่อเราทําการสราง

คลังขอมูลจากแหลงขอมูลหลายแหลง เราอาจจะพบเจอขอมูลที่เปนรหัสซึ่งอาจจะทําใหผูใชไมเขาใจ

ในรหัสเหลานั้นได ตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับเพศ บางแหลงขอมูลจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับเพศ เปน 1 

และ 2 สําหรับเพศชายและหญิงตามลําดับ ในขณะที่บางแหลงขอมูลจะใชการกําหนดคาเกี่ยวกับเพศ

เปน M และ F (บางครั้งอาจใช W) จากการสังเกตุระบบในปจจุบันจะพบวา มีหลายระบบที่ใชรหัสลับ

แทนการอางถึงขอมูลตางๆทางธุรกิจ อาทิเชน AC, IN, RE และ SU เมื่อเราพบเจอโคดในลักษณะ

แบบนี้เราจําเปนตองถอดรหัสลับและเปลี่ยนขอมูลเหลานั้นใหเปนขอมูลที่ผูใชสามารถเขาใจได จาก

ตัวอยางขางตน Active = AC, Inactive = IN, Regular = Re และ Suspended = SU เปนตน 

 Calculated and Derived Values คือ การคํานวณหรือหาผลสรุปของขอมูลและการนําขอมูล

เหลานั้นไปใช ตัวอยางเชน ขอมูลที่ถูกสกัดจากระบบการขายประกอบดวยจํานวนยอดขาย และ 

ประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานจําแนกตามผลิตภัณฑ เราจะตองทําการคํานวณตนทุน

ทั้งหมดและอัตรากําไรกอนท่ีจะเก็บขอมูลลงในคลังขอมูล เปนตน 

 Splitting of Single Fields คือ การแยกฟลดหนึ่งๆออกเปนหลายฟลด ตัวอยางเชน ในระบบเดิมที่

ทําการเก็บขอมูลชื่อและที่อยูของลูกคาและพนักงานในแบบที่เปนขอความ โดยที่ ชื่อแรก ชื่อกลาง 

และนามสกุล จะถูกเก็บอยูในฟลดเพียงฟลดเดียว หรือในบางระบบจะเก็บ เขต จังหวัด และ 

รหัสไปรษณียไวในฟลดเดียว เปนตน จากระบบเดิมที่กลาวมาขางตน เราจําเปนตองเก็บองคประกอบ

ของ ชื่อ และที่อยู  ในคลังขอมูลใหแยกออกจากกัน เพื่อ (1) ชวยในเรื่องประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานโดยใชการสรางดัชนี (indexing) กับองคประกอบนั้นๆ และ (2) ผูใชคลังขอมูลอาจตองการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูลที่ถูกแยกจากกระบวนการขางตน 

 Merging Information คือ การผสานขอมูลที่มีรายละเอียดแตละสวนกระจายอยูที่หลาย

แหลงขอมูลเขาดวยกัน ตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่อาจมาจากหลายแหลงขอมูล โคดและ

คําอธิบายสินคาอาจมาจากแหลงขอมูลเพียงแหลงเดียว ขอมูลเกี่ยวกับประเภทของแพคเกจอาจจะ

พบในอีกแหลงขอมูลหนึ่ง ขอมูลตนทุนของสินคาอาจจะไดมาจากอีกแหลงขอมูลหนึ่ง เราตองทําการ

ผสานขอมูลของโคดของสินคา คําอธิบายสินคา ชนิดของแพคเกจของสินคา และตนทุนของสินคาเขา

ดวยกันและเก็บไวในเอนทิต ี(Entity) เดียวกัน 

 Character set conversion คือ การแปลงเซตของตัวอักษรใหเปนมาตราฐาน เพื่อใชในการจัดเก็บ

ขอมูลในคลังขอมูล อาทิเชน ถาเรามีเมนเฟรม (Mainframe) ที่เก็บระบบเดิม (แหลงขอมูล) โดย

ขอมูลที่ไดจากระบบนี้จะอยูภายใตอักขระแบบ EBCDIC จากระบบขางตน ถาเราตองการที่จะสราง

คลังขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer, PC) เราตองทําการแปลงเซตของ

อักขระจาก EBCDIC ใหอยูในรูปของ ASCII ถึงจะเก็บขอมูลเขาสูคลังขอมูลได 

 Conversion of Units of Measurements คือ การแปลงหนวยของมาตรวัด ในปจจุบันหลายๆ

บริษัทไดกระจายการทําธุรกิจอยูในหลายๆประเทศ ถาทําธุรกิจกับประเทศในทวีปยุโรปหนวยที่ใชวัด
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จะเปนเมตร แตในบางประเทศอาจใชหนวยวัดเปนเซนติเมตร ดังนั้นถาเราทําธุรกิจกับหลายๆประเทศ

เราตองทําการแปลงมาตรวัดใหอยูในมาตราฐานเดียวกัน 

 Data/Time Conversion คือ การแปลงหนวยของวันและเวลาใหอยูในมาตราฐานเดียวกัน รูปแบบ

ของวันที่ที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษอาจเปนรูปแบบมาตราฐานสากล แตรูปแบบที่ใชใน

ประเทศทั้งสองก็มีความแตกตางกัน เชน วันที่ October 11, 2012  รูปแบบที่ใชในประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะสามารถเขียนไดเปน 10/11/2012 แตรูปแบบที่ใชในประเทศอังกฤษจะเขียนเปน 

11/10/2012 ดังนั้น เพื่อทําใหวันและเวลาในคลังขอมูลเปนมาตราฐานเดียวกันเราอาจเก็บรูปแบบวัน

ไดเปน 11 OCT 2012 เปนตน 

 Summarization คือ การสรุปขอมูลเพื่อโอนถายเขาไปยังคลังขอมูลแทนที่จะโอนถายขอมูลที่มี

ความละเอียดคอนขางมากเขาไปโดยตรง ตัวอยางเชน ในการวิเคราะหรูปแบบการขายของบริษัทบัตร

เครดิต เราอาจจะไมจําเปนตองเก็บขอมูลแตละการทําธุรกรรมของบัตรใบหนึ่งๆ เราอาจจะตองทํา

การหาผลสรุปของการธุรกรรมในหนึ่งวันตอบตัรหนึ่งใบแลวทําการเก็บขอมูลเหลานั้นไวในคลังขอมูล 

 Key Restructuring คือ การสรางคียใหมแทนที่ของเดิม ตัวอยางเชน จากรูปที่ 8-10 ที่แสดงโคด

ของสินคาซึ่งถูกกําหนดโดยสามารถบอกถึงแหลงที่มาไดและมีความซับซอน ซึ่งถาเราใชโคดของสินคา

ลักษณะนี้เปนคียหลัก (Primary key) อาจทําใหเกิดปญหาในกรณีที่โคดของสินคานี้ถูกเคลื่อนยายไป

ยังคลังขอมูลอื่น ก็จะทําใหสวนของโคดของสินคาในสวนของโคดของคลังขอมูลตองเปลี่ยนไปซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงนี้จะทําใหเกิดปญหากับระบบดั้งเดิมที่จะตองแกตามดวย 

 

รูปที่ 8-10 การสรางคียของขอมูลขึ้นใหม (Key restructuring) 

 Deduplication คือ การขจัดความซ้ําซอนของขอมูล ตัวอยางเชน ในหลายๆบริษัท การเก็บขอมูล

ของลูกคาอาจจะทําการเก็บขอมูลอยูในหลายเรคคอรด แตสําหรับคลังขอมูลแลว เราอาจตองการที่จะ

เก็บขอมูลเพียงเรคคอรดเดียวสําหรับลูกคาหนึ่งคน เราจึงตองทําการเชื่อมขอมูลหลายเรคคอรด

เหลานั้นเขาดวยกันแลวเก็บไวใหอยูในเรคคอรดเดียว 
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หลักการสรางฟงกชันการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล 
 การทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลจะมีอยู 2 วิธีหลักในการดําเนินการ คือ (1) การใชเครื่องมือ และ (2) 

การสรางฟงกชันการเปลี่ยนแปลงขอมูลขึ้นเอง ในการจะเลือกวาจะใชวิธีการใดในการสรางฟงกชันการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลนั้น ผูสรางจะตองพิจารณาปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอการดําเนินการ ถาเราตองการใช

เครื่องมือในการสราง เราอาจจะตองใชเวลาในการดําเนินงานตางๆ อาทิเชน ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือนั้นๆ 

ปรับแตงเครื่องมือเพื่อใหเหมาะสมกับคลังขอมูลที่สรางขึ้น ติดตั้งเครื่องมือที่จําเปนตองใช ฝกอบรมทีมงาน

เกี่ยวกับเครื่องมือ และรวมเครื่องมือที่จะใชเขากับคลังขอมูล เครื่องมือสําหรับการเปลี่ยนแปลงขอมูลอาจมี

ราคาแพง ถาของเขตของคลังขอมูลที่เราจะสรางขึ้นมีขนาดไมใหญมาก เราอาจจะไมมีงบประมาณสําหรับ

เครื่องมือที่จะใชก็เปนได 

การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการสรางฟงกชันการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล 

 ในหลายๆปที่ผานมา มีเครื่องมือสําหรับการเปลี่ยนแปลงขอมูลถูกพัฒนาอยางแพรหลายเพื่อรองรับ

หลายๆการทํางานและมีความยืดหยุนมากขึ้น การใชเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงขอมูลจะสามารถชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงการเพิ่มความถูกตองของขอมูลดวย ขอดีอยางหนึ่งของการใชเครื่องมือใน

การแปลงขอมูล คือ เครื่องมือจะทําการเก็บเมตาดาตา (Metadata) ใหเองอัตโนมัติ เมื่อเราทําการกําหนด

คาพารามิเตอร และกฎตางๆ เครื่องมือจะทําการเก็บขอมูลเหลานั้นไวเปนเมตาดาตาดวย เมื่อเราทําการ

เปลี่ยนฟงกชันการเปลี่ยนแปลงขอมูล ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินการทางธุรกิจ หรือ 

นิยามของขอมูล เราเพียงเลือกฟงกชันที่ตองการเปลี่ยนจากฟงกชันเดิม เครื่องมือจะทําการปรับแกเมตาดาตา

ใหเองโดยอัตโนมัต ิ

การสรางฟงกชันการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูลขึ้นเอง 

 การสรางฟงกชันการเปลี่ยนแปลงขอมูลเอง ไดรับความนิยมเปนอยางมากในชวงแรกของการพัฒนา

คลังขอมูล แตเมื่อมีเครื่องมือวางขายอยูในตลาดไอที ความนิยมก็ลดลง แตอยางไรก็ดีการสรางฟงกชันการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลเองก็ยังไดรับความนิยมสําหรับคลังขอมูลที่มีขนาดเล็กๆ  ในการสรางฟงกชันตางๆเอง

จะตองมีนักวิเคราะหและโปรแกรมเมอรที่มีความรูอยูแลวและเชี่ยวชาญที่จะสามารถผลิตโปรแกรมและ

สคริปตได ขอเสียของการสรางฟงกชันการเปลี่ยนแปลงขอมูลขึ้นเองจะเกี่ยวกับเมตาดาตา นั่นคือ ผูพัฒนา

ฟงกชันการเปลี่ยนแปลงขอมูลจะตองออกแบบวาควรเก็บขอมูลใดบางไวในเมตาดาตา และตองคิดเกี่ยวกับการ

ดูแลรักษาเมตาดาตาดวย 

การถายโอนขอมูลไปยังคลังขอมูล 
การถายโอนขอมูลจะเปนการรับเอาขอมูลที่สกัดไดจากแหลงขอมูลและทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลแลว

ไปเก็บไวในคลังขอมูล การถายโอนขอมูลนั้นสามารถทําไดหลายวิธีซึ่งมักจะเรียกการถายโอนขอมูลวา การประ
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ยุตใชขอมูล (applying the data) การโหลดขอมูล (loading the data) และการทําใหขอมูลมีความสดใหม 

(refreshing the data) ซึ่งสามารถอธิบายคราวๆไดดังนี ้

 Initial load คือ การถายโอนขอมูลจากแหลงขอมูลไปยังคลังขอมูลครั้งแรก 

 Incremental load คือ การเพิ่มขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาสูคลังขอมูลอยางตอเนื่องตามความจํา

เปนในลักษณะที่เปนระยะๆ 

 Full refresh คือ การลบขอมูลทั้งหมดออกจากคลังขอมูล แลวทําการถายโอนขอมูลที่มีความสดใหม

ลงไปในคลังขอมูล ซึ่งการถายโอนขอมูลใหมจะเหมือนกับการทํา initial load อีกครั้งหนึ่ง 

ในการโหลดขอมูลเขาสูคลังขอมูลในแตละครั้งอาจมีขอมูลที่ตองทําการถายโอนเปนจํานวนมาก ซึ่ง

เปนเหตุใหใชเวลาในการถายโอนขอมูลคอนขางมาก ดังนั้นเพื่อใหไมเกิดขอผิดพลาดของการใชงานคลังขอมูล

ผูดูแลระบบควรทําการปดคลังขอมูลระหวางการถายโอนขอมูล ซึ่งในการโหลดขอมูลนั้นเราควรหาชวงเวลาที่

เหมาะสมซึ่งไมสงผลกระบบตอผูใชคลังขอมูล ในการโหลดขอมูลถาขนาดของขอมูลมีจํานวนมากเราอาจจะ

พิจารณาที่จะแบงสวนของการถายโอนขอมูลออกเปนสวนที่เล็กลงหลายๆสวน เพื่อที่จะไดใชเวลาในถายโอน

ในแตละครั้งนอยลง การแบงสวนของการถายโอนขอมูลมีขอดีอยูสองขอ คือ (1) เราอาจจะสามารถทําการถาย

โอนขอมูลแบบขนานได (loads in parallel) และ (2) เราอาจจะสามารถทําการสํารองขอมูลในสวนที่ไมไดใช

จากคลังขอมูลได (back up data in data warehouse) แลวทําการถายโอนขอมูลสวนอื่นๆเขาสูคลังขอมูล

ได ซึ่งในการโหลดขอมูลในแตละครั้งเราไมสามารถคาดคะเนเวลาที่ใชในการถายโอนขอมูลได โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการทํา initial load และ full refresh 

 ในการถายโอนขอมูล เราอาจจะไมไดทําการถายโอนขอมูลสําเร็จทุกครั้งไป การถายโอนเรคคอรด

หนึ่งๆเขาสู fact table ของคลังขอมูลอาจมีปญหาเกิดขึ้น เนื่องจาก concatenated key อาจผิด และไม

สอดคลองกับ dimension tables เมื่อเกิดขอผิดพลาดในการถายโอนขอมูลเกิดขึ้น เราจําเปนตองเตรียม

กระบวนการสําหรับจัดการกับเรคคอรดที่ไมถูกโหลดเขาสูคลังขอมูล และควรมีแผนสําหรับการประกัน

คุณภาพของการถายโอนขอมูล นอกจากความถูกตองและความสมบูรณของการโหลดขอมูลแลว ยังมีปจจัย

หนึ่งที่สําคัญมาก คือ การเลือกวิธีในการถายโอนขอมูลที่ซึ่งจะตองสอดคลองกับสถาปตยกรรมของคลังขอมูล

วาเปนแบบใด เชน กรณีที่ staging area และฐานขอมูลของคลังขอมูลอยูในเซิรฟเวอรเดียวกัน เราจะสามารถ

ถายโอนขอมูลไดโดยตรงโดยไมเสียเวลาในการถายโอนขอมูลมาก แตสําหรับกรณีอื่นๆ เราจะตองทําการเลือก

วิธีในการถายโอนขอมูลวาจะสงขอมูลทางใดระหวาง web, FTP, และ database link ซึ่งแตละวิธีใช 

bandwidth ไมเทากัน ถาการถายโอนขอมูลมีการใช bandwidth คอนขางมากเราอาจตองประยุกตใชการบีบ

อัดขอมูล (data compression) เขาชวยดวย (ในกรณีที่ staging area และฐานขอมูลไมไดอยูในเซิรฟเวอร

เดียวกัน การใช database link จะมีประโยชนมาก) 
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เทคนิคในการประยุกตใชขอมูล 
 ดังที่กลาวมาแลวขางตน การถายโอนขอมูลที่นิยมใชกันในปจจุบันจะมีอยูดวยกัน 3 วิธี ไดแต 1) 

Initial Load, 2) Incremental Load และ 3) Full Refresh ซึ่งแตละวิธีจะถูกเรียกใชในเหตุการณหรือ

สภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน ดังนั้นเพื่อใหการถายโอนขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง และ

ลดการซ้ําซอนของขอมูล วิธีการถายโอนขอมูลควรจะตองประยุกตใชเทคนิคดังตอไปนี้ (แสดงดังรูปที่ 8-11) 

Load 

ถาคลังขอมูลมีตารางเปาหมาย (target table) ที่จะทําการถายโอนขอมูลอยูแลวและในตารางนั้นมี

ขอมูลอยู การทํางานของวิธี Load จะทําการลางขอมูลที่มีอยูและถายโอนขอมูลใหมเขาไปในตาราง แตใน

กรณีทีต่ารางขอมูลทีม่ีอยูแลวไมมีขอมูลอยูกอนหนาจะทําการโหลดขอมูลใหมเขาไปทันท ี

Append 

 ถาคลังขอมูลมีตารางเปาหมายที่จะทําการถายโอนขอมูลอยูแลวและในตารางมีขอมูลอยูกอนแลว การ 

Append จะทําการถายโอนขอมูลเขาสูตารางนั้นโดยไมมีเงื่อนไข แตถากรณีที่ตารางมีขอมูลที่ตองการถายโอน

อยูแลว (มีขอมูลซ้ํา) เราสามารถเลือกวาจะปฏิบัติอยางไร ระหวางเพิ่มขอมูลสูตารางเปาหมายโดยยอมใหมี

การซ้ํากันของขอมูลหรือไมตองทําการเพิ่มขอมูลใหมสูตารางเนื่องจากมีขอมูลอยูแลวและหลีกเลี่ยงความ

ซ้ําซอน 

Destructive Merge 

ถาคียหลัก (Primary key) ของเรคคอรดใหมที่จะทําการถายโอนขอมูลตรงกับคียหลักของขอมูลที่มี

อยูแลวในตารางเปาหมาย Destructive Merge จะทําการอัพเดทขอมูลเรคคอรดที่มีคียหลักซ้ํากับเรคคอรด

ใหมที่จะทําการถายโอน แตถาเรคคอรดใหมมีคียหลักไมซ้ํากับเรคคอรดใดๆที่อยูในตารางเปาหมายจะทําการ

ถายโอนขอมูลเขาสูตาราง 

Constructive Merge 

 ถาคียหลัก (Primary key) ของเรคคอรดใหมที่จะทําการถายโอนขอมูลตรงกับคียหลักของขอมูลที่มี

อยูแลวในตารางเปาหมาย Constructive Merge จะทําการเก็บขอมูลเกาในตารางไว แลวทําการถายโอน

ขอมูลใหมเขาสูตาราง และทําเครื่องหมายใหกับขอมูลใหมที่ทําการถายโอนวาเปนขอมูลที่มาแทนขอมูลเกา 
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รูปที่ 8-11 เทคนิคการประยุกตใชขอมูล 

จากขางตน เราไดทราบถึงวิธีในการประยุกตใชขอมูลกับคลังขอมูล จากนี้ไปเราจะมาพิจารณาวาเรา

จะสามารถนําวิธีตางๆมาใชกับแตละชนิดของการถายโอนขอมูลไดอยางไร 

Initial Load 

 ในการทํา Initial load ถาเราสามารถทําการถายโอนขอมูลไดภายในครั้งเดียว เราจะสามารถใช

วิธีการ load ในการถายโอนขอมูลไดโดยตรง แตถาเราทําการแบง Initial load ออกเปนการทํางานหลายๆ

ครั้งเราจะตองใชวิธีการ load ในการถายโอนขอมูลครั้งแรกแลวใชวิธีการ append ในการถายโอนขอมูลครั้ง

ถัดๆไป จากการที่เราทําการแบง Initial load ออกเปนการทํางานหลายๆครั้ง แสดงใหเห็นวาขอมูลที่ตองทํา

การถายโอนขอมูลนั้นมีจํานวนมาก ดังนั้น การสรางดัชนี (indexes) ของ Initial load จะใชเวลาคอนขางมาก 

เราควรจะมองขามการสรางดัชนีกอนการถายโอนขอมูล เพื่อใหการโหลดนั้นสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว 

จากนั้นคอยทําการดัชนีขึ้นมาใหมเมื่อการถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น 

Incremental Loads 

ในหลายๆแอพพลิเคชันอาจมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแหลงขอมูล ณ ชวงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งเราอาจ

จําเปนตองเก็บชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆไวในคลังขอมูล ถาชวงเวลาเปนสวนหนึ่งของคียหลัก หรือถา

ชวงเวลาถูกรวมอยูในการเปรียบเทียบระหวางขอมูลที่จะเขามาใหมและขอมูลที่มีอยูเดิมในคลังขอมูล 

Constructive Merge อาจถูกใชในการถายโอนขอมูล ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถชวยในการเก็บรักษาชวงเวลา

ของการเปลี่ยนแปลงขอมูล แตในกรณีที่ขอมูลใน dimension table มีการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆเรคคอรดที่
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ถูกเก็บอยูในคลังขอมูลควรจะถูกแทนที่ดวยเรคคอรดที่จะเขามาใหมที่มีคียหลักตรงกัน ดังนั้นเราควรใช 

Destructive Merge ในการถายโอนขอมูล โดยที่การถายโอนขอมูลโดย Destructive Merge นั้นจะใชงานได

กับทุกตารางที่เปนเปาหมายไดเมื่อขอมูลเกาๆไมไดมีความสําคัญในแอพพลิเคชัน 

Full Refresh 

 วิธีในการถายโอนขอมูลของการทํา Full Refresh ก็จะเหมือนกับวิธีที่ใชใน Initial load ซึ่งก็คือจะใช

วิธี Load และ Append ในการถายโอนขอมูล การทํางานจะเริ่มจากการลบขอมูลออกจากตารางในคลังขอมูล

กอน จากนั้นใชการ Load เพื่อทําการถายโอนขอมูลเขาสูขอมูลโดยตรง แตถาการถายโอนขอมูลมีการแบง

สวนการทํางานออกเปนหลายๆครั้ง เราจะทําการใชวิธีการ Load เพื่อทําการถายโอนขอมูลในครั้งแรก จากนั้น

ในครั้งตอๆไปก็จะใชวิธีการ Append ในการโหลดขอมูลเขาสูคลังขอมูล 

การถายโอนขอมูลเขาสู Dimension table 
 Dimension table ที่ถูกเก็บอยูในคลังขอมูล อาทิเชน customer dimension, product 

dimension และ time dimension จะมีแอทริบิวที่เปนมาตราวัดอยู (measurement) อาทิเชน sales และ 

costs ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลที่ถูกเก็บไวในแหลงขอมูล ในการสรางคลังขอมูล เราจะตอง

ทําการถายโอนขอมูลจากแหลงขอมูลเขาสู dimension table ซึ่งมีวิธีการ 2 วิธีดวยกันคือ 1) การทํา Initial 

loading ของตารางตางๆ และ 2) การประยุกตใชขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง (applying change) จากสองวิธี

ที่ไดกลาวขางตนยังมีอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่เราจําเปนตองพิจารณาคือความสอดคลองกันระหวางคียของเรค 

คอรดจากแหลงขอมูลและคียของเรคคอรดในคลังขอมูล อยางที่เราทราบกันดีวาเราไมไดใชคียของเรคคอรด

จากแหลงขอมูลไปเปนคียของขอมูลในคลังขอมูล เนื่องจากคียของเรคคอรดในแหลงขอมูลอาจไมมีความ

สมบูรณเพียงพอ ดังนั้นเมื่อเราทําการสกัดขอมูลจากแหลงขอมูลแลว เราจะตองสรางระบบสําหรับการสรางคีย

ขึ้นมาใหมสําหรับใชในคลังขอมูลดวย ในการทํา Initial load และการโหลดครั้งตอๆ ไป คียของเรคคอรดจาก

แหลงขอมูลจะตองถูกเปลี่ยนโดยระบบการสรางคียสําหรับคลังขอมูลกอน ซึ่งการเปลี่ยนคียอาจอยูในขั้นตอน

การเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือเปนระบบที่สรางขึ้นมาโดยเฉพาะก็เปนได 

 รูปที่ 8-12 เปนการแสดงถึงขั้นตอนการถายโอนขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาสู dimension table 

ซึ่งการทํางานจะแบงการทํางานออกเปน 3 ชนิด คือ Type1, Type2 และ Type3 ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงาน

ทั้ง 3 จะถูกกระทําก็ตอเมื่อขอมูลจากแหลงขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมตรงกับขอมูลใน dimension table 
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รูปที่ 8- 12 การถายโอนขอมูลเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ dimension tables 

การถายโอนขอมูลเขาสู Fact Tables 
ในการถายโอนขอมูลเขาสู fact table มีสิ่งหนึ่งที่จะตองพิจารณาคือ คียหลักของ fact table 

(Primary key of fact table) จะเกิดจากการเรียงตอกันของคียหลักของ dimension tables ดวยเหตุนี้เรา

จึงตองทําการถายโอนขอมูลเขาสู dimension table กอน แลวจึงคอยทําการถายโอนขอมูลเขาสูแตละ fact 

table โดยกอนที่จะทําการถายโอนขอมูลแตละเรคคอรดจากแหลงขอมูลเขาสู fact table เราจะตองทําการ

สรางคียหลักใหกับเรคคอรดนั้นๆ กอนการโหลดขอมูลเขาสู fact table จะมีเคล็ดลับมากมายดังนี้ 

 ระบุขอมูลทางประวัติศาสตรที่เปนประโยชนและนาสนใจสําหรับคลังขอมูล (Identify historical 

data useful and interesting for the data warehouse) 

 กําหนดและปรับแตงกฎเกณฑทางธุรกิจที่ถูกสกัดออกมา (Define and refine extract business 

rules) 

 เก็บขอมูลการตรวจสอบทางสถิติเพื่อทําการสรางการเชื่อมโยงกลับไปยังระบบการดําเนินงาน  

(Capture audit statistics to tie back to the operational systems) 

 คนหา surrogate key ของ fact table (Perform fact table surrogate key look-up) 

 ปรับปรุงเนื้อหาใน fact table (Improve fact table content) 

 เปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูล (Restructure the data) 
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ขอสังเกตในการถายโอนขอมูลเขาสู fact table แบบ incremental loads มีดังตอไปนี ้

 การสกัดขอมูลแบบ incremental สําหรับ fact table 

o ประกอบไปดวย transaction ใหมๆ (Consist of new transactions) 

o ประกอบไปดวย transaction ที่มีการอัพเดทขอมูล (Consist of updated transactions) 

o ใช database transaction log สําหรับการเก็บขอมูล (Use database transaction logs 

for data capture) 

 การถายโอนขอมูลแบบ incremental สําหรับ fact table  

o ทําการโหลดขอมูลบอยที่สุดเทาที่เปนไปได (Load as frequently as possible) 

o ใชการแบงสวนและการทําดัชนีเขาชวย (Use partitioned files and indexes) 

o ประยุกตใชการทํางานแบบขนานในการทํางาน (Apply parallel processing techniques) 

การสลับตําแหนงการทํางานจาก “อีทีแอล” เปน “อีแอลที” 
“อีแอลที” เปนกระบวนการสกัดขอมูลจากแหลงขอมูลแลวทําการถายโอนขอมูลเขาสูคลังขอมูล

เชนเดียวกับ “อีทีแอล” แตแตกตางกันที่ลําดับของกระบวนการในการทํางาน การทํางานของอีแอลทีจะเริ่ม

จากการสกัดขอมูลจากแหลงขอมูล แลวถายโอนขอมูลเขาสูคลังขอมูลโดยตรง โดยทําการเก็บขอมูลไวที่ 

RDBMS (Relational DataBase Management Systems) ของคลังขอมูล จากนั้นจะทําการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลที่ถูกเก็บไวใน RDBMS ทายสุดเราจะทําการถายโอนขอมูลภายในคลังขอมูลเพื่อใชงาน รายละเอียดของ

การทํางานของอีแอลทีจะสามารถแสดงไดดังรูปที ่8-13 

 

รูปที่ 8-13 ตัวอยางการทํางานของ ELT (Extract-Load-Transform) 
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คําถามทายบท 
1. จงอธิบายเหตุผลวาเพราะเหตุใดฟงกชันอีทีแอลถึงมีความสําคัญตอการทํางานของคลังขอมูล 

2. จงอธิบายเหตุผลวาเพราะเหตุใดฟงกชันอีทีแอลถึงใชเวลาในการทํางานคอนขางมาก 

3. แนวปฏิบตัิในการสกัดขอมูลเปนอยางไร 

4. จงอธิบายถึงความแตกตางระหวางการใชและไมใช staging area สําหรับการสกัด เปลี่ยนแปลงและ

ถายโอนขอมูลเขาสูคลังขอมูล 

5. จงอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของขอมูลที่มักพบในระบบการดําเนินงาน 

6. จงยกตัวอยางวิธีในการสกัดขอมูล อยางนอย 2 วิธี 

7. จงอธิบายเหตุผลการของสรางคียของผลลัพธขึ้นใหม 

8. จงระบุถึงปญหาที่มักพบในการรวมขอมูลเขาดวยกัน รวมถึงวิธีการแกปญหา 

9. จงยกตัวอยางฟงกชันการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปขอมูล อยางนอย 5 ฟงกชัน 

10. จงอธิบายการทํางานและความแตกตางระหวาง initial load, incremental load และ full refresh 

11. จงอธิบายเกี่ยวกับวิธีในการประยุกตใชขอมูลในการจัดเก็บขอมูลที่มีดวยกัน 4 วิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


