
กระบวนการทํา ETL สําหรับการทําเหมืองขอมูลของผูใชหองสมุด                    

เพื่อตรวจสอบความคุมคาในการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 

 

Extract-Transform-Load Process for Data Mining of Library Users to 

Examine the E-Journal Usage Worthiness 

 

ปณดารีย สุนทรวราภาส, อัษฎายุธ อุบลกาญจน 

 

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

pandaree.s@psu.ac.th, aussadayut.u@psu.ac.th  

 

บทคัดยอ 

Extract-Transform-Load (ETL) เปนกระบวนการเพ่ือเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหในการ

ทําเหมืองขอมูล ETL เก่ียวของกับการดึงขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน ฐานขอมูล เพ่ือเปลี่ยนเปนรูปแบบท่ีเหมาะสม

และสุดทายนําขอมูลเหลานั้นถายโอนกลับสูคลังขอมูลกอนการวิเคราะหดวยเทคนิค data mining ในบทความนีไ้ด

นําเสนอกระบวนการ ETL สําหรับการขุดขอมูลของหองสมุดเพ่ือตรวจสอบความคุมคาในการใชงานวารสาร

อิเล็กทรอนิกส นอกจากน้ีจะมีหลายวิธีการของการตรวจสอบขอมูลในระหวางกระบวนการทํา ETL เชน การทํา

ความสะอาด, การรวม, การสราง, การจัดรูปแบบ ซึ่งพบวามีประโยชนและมีประสิทธิภาพมากในทางเทคนิคในการ

ตรวจสอบขอมูลที่เตรียมไวในกระบวนการของ  ETL 

 

คําสําคัญ: การวิเคราะหขอมูล, วารสารอิเล็กทรอนิกส, ผูใชบริการ 

 

ABSTRACT 

The Extract-Transform-Load (ETL) is the preprocessing to prepare data for 

analysis in data mining process. The ETL involves retrieving data from different sources like 

database to change to an appropriate format and finally load into data warehouse before analysis 

with data mining technique. In this paper, we present the ETL process for data mining of library 

users to examine the E-Journal usage worthiness. Also, the paper is included with several 

techniques of data validation during the ETL process. There are, cleaning, integration, constructing, 

formatting and mapping that are found very useful and effective technique to validate the 

prepared data in the ETL process. 
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บทนํา 

หองสมุดถือเปนศูนยกลางความรูท่ีใหบริการขอมูลท้ังทรัพยากรทางดานวิชาการและที่ไมใช

ทางดานวิชาการ โดยเนนผูใชบริการเปนสําคัญ ซึ่งอันที่จริงแลวเมื่อมีผูใชบริการเขามาใชบริการทรัพยากร

สารสนเทศของหองสมุดก็จะสงผลตอประสิทธภิาพการใหบริการในหลาย ๆ ดาน ดังน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญที่หองสมุด

จะตองคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบริการดวยการตอบสนองความตองการผานการศึกษาพฤติกรรมของ

ผูใชบริการดวย  

หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนใหญในประเทศไทยไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริการ

ประเภทตาง ๆ ดังนั้นจึงสามารถรวบรวมขอมูลในแงมุมตาง ๆ ได เชน ขอมูลเกี่ยวกับการยืม การสืบคน รวมถึง

ขอมูลที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของผูใชบริการ ในความเปนจริงหัวใจสําคัญหลักของบริการหองสมุดมหาวิทยาลัยคือ 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่เก่ียวของใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ ตองทําใหมั่นใจวา 

บริการตาง ๆ จะไดรับความพึงพอใจจากผูใชบริการ ผานการปรับปรุงบริการตาง ๆ ปจจุบันนีไ้ดมีการนําเทคนิคการ

ทําเหมืองขอมูลไปใชอยางกวางขวาง เพ่ือคนหาขอมูลและความรูที่มีประโยชนสําหรับการปรับปรุงการบริการรวมถึง

การตัดสินใจ อยางเชนการใช data mining เพ่ือทํานายความตองการของสื่อประเภทตาง ๆ และเพ่ือวางแผนการ

จัดสรรงบประมาณใหไดอยางเหมาะสม ในการดําเนินการดวยเทคนิค data mining ขอมูลจําเปนตองถูกรวบรวม

และทําความสะอาดกอนที่จะนําไปทําการวิเคราะหซึ่งเรียกกระบวนการน้ีวา Extract-Transform-Load หรือ ETL 

ซึ่งการทํา ETL เปนกระบวนการดึงขอมูลจากหลาย ๆ แหลงขอมูลนําไปจัดรูปแบบและตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลที่ไมถูกตอง จากนั้นนําขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบแกไขแลวปอนกลับลงสูในคลังขอมูลตอไป  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษากระบวนการทํา ETL เปนขั้นตอนหรือกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพงานของ

หองสมุด 

2. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปสรางแบบจําลองขอมูล (Data Model) สําหรับตรวจสอบความคุมคาใน

การใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 

  

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 

งานวิจัยนีแ้บงข้ันตอนกระบวนการทํา ETL เปน 3 ขั้นตอน ไดแก การดึงขอมูล การแปลงขอมูล 

และการนําขอมูลกลับสูคลังขอมูล การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมซอฟตแวร KNIME เพื่อทํากระบวนการ ETL 

โปรแกรม KNIME เปนแพลตฟอรมการวิเคราะหขอมูลแบบโอเพนซอรสและเปนเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับใชใน

การวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยแสดงใหเห็นถึงการทํางานของ 3 กระบวนการ ETL หลักไดแก  การแยก แปลง และโหลด

ตามที่แสดงในภาพที่ 1 

 



 
ภาพที่ 1. กระบวนการทํา ETL ของขอมูลหองสมุด 

 

1. การสกัดขอมูล 

กระบวนการนี้เริ่มตนดวยการนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ ใน 3 แหลงไดแก ระบบหองสมุด

อัตโนมัติสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย (ALIST), ขอมูลการใชงานวารสารอิเล็กทรอนิกส, ขอมูลรายชื่อวารสาร

อิเล็กทรอนิกสและขอมูลจากระบบการจัดซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส 

ALIST เปนฐานขอมูลของระบบหองสมุดอัตโนมัติในระบบนี้สําหรับการดึงขอมูลของผูใชบริการ 

ซึ่งขอมูลของผูใชบริการประกอบดวย บารโคด (ID), ชื่อสมาชิก, เพศ,เลขสมาชิก, ที่อยูปจจุบัน, หมายเลขบัตร

ประชาชน, หมายเลขโทรศัพท, วันที่สมัครสมาชิก, วันที่หมดอายุ, อีเมล, คณะ, สาขาวิชา ฯลฯ รวมทั้งสิ้นมี 32 

คุณลักษณะ แตมีเพียง 5 คุณลักษณะที่นําไปใชในการเตรียมขอมูลสําหรับการประเมินความคุมคาในการใชงาน

วารสารอิเล็กทรอนิกส ไดแก บารโคด, ชื่อ, ประเภทสมาชิก, คณะ, และสาขาวิชา จํานวนขอมูลของสมาชิกในตาราง

นี้คือ 102,610 รายการ ตารางอื่น ๆ คือ ประเภทสมาชิก ที่มีการรวบรวมบารโคด และช่ือประเภทสมาชิกที่

ประกอบดวยสมาชิก 32 ประเภท ทั้ง 2 ตารางถูกสงออกในรูปแบบไฟล Excel จากระบบ ALIST 

ขอมูลการใชงานวารสารอิเล็กทรอนิกส เปนไฟลบันทึกที่รวบรวมเก่ียวกับการใชงานวารสาร

อิเล็กทรอนิกสของสมาชิกหองสมุดทั้งเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไฟลรูปแบบนี้ยังเปน. xls และ

ประกอบไปดวย 38 คุณลักษณะ อยางไรก็ตามในแงของการประเมินความคุมคาในการใชงานวารสารอิเล็กทรอนิกส 

การศึกษานี้เลือกเพียง 7 คุณลักษณะ ไดแก วันที่, เวลา, เซสชั่น, ผูใช, ชนิดของบริการ, ชื่อโฮสตและ URL ไฟลน้ีมี

ขนาดใหญมาก ซึ่งมีการรวบรวมขอมูลที่มากกวา 30,000 ระเบียนตอวัน           

แหลงขอมูลสุดทายคือ ขอมูลจากระบบการบอกรับวารสาร ในระบบนี้ตองใชไฟลขอมูล 2 ไฟล 

เชน ไฟลการจัดซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกสและรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส การจัดซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกสเปน

ไฟล Excel ที่รวบรวมการจัดซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกสในแตละป และอีกไฟลคือรายการของวารสารอิเล็กทรอนิกส

ในหองสมุดในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา และจํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดคือ 6,432 รายการ และถูกจัดเก็บไว

ในรูปแบบไฟล Excel 

 



2. การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูล 

กระบวนการแปลงขอมูลเปนรูปแบบที่สามารถวิเคราะหได (Transform Data) ซึ่งสามารถทําได

โดยการกําจัดขอมูลท่ีผิดปกติ (Noisy Data) และขอมูลที่อาจสงผลใหเกิดการวเิคราะหขอผิดพลาด ซึ่งรวมถึงการลด

ขนาดของขอมูลท่ีไมจําเปนสําหรับการวิเคราะห (Data Reduction) ดวยเทคนิคตอไปนี ้

2.1 การทําความสะอาดขอมูล หลังจากชุดขอมูลไดรับการคัดเลือกเรียบรอยแลว จากนั้นนํามา

กําจัดคาผิดปกติไมถูกตองและซ้ําซอนดังแสดงในภาพที่ 2 กระบวนการนี้เพ่ือใหแนใจในคุณภาพและความถูกตอง

ของขอมูล ขอมูลที่สมบูรณเทานั้นที่จะถูกเลือกสําหรับกระบวนการวเิคราะห 

 

 
 

ภาพที่ 2. ชุดขอมูลที่ไมสมบูรณ 

 

2.2 การรวมขอมูล เปนวธิกีารนําขอมูลจากหลาย ๆ แหลงมารวมอยูในตารางขอมูลเดียวเปนชุด

ขอมูลใหมเช่ือมโยงความสมัพันธของขอมูลในแตละแหลงขอมูลเพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมลูไดพรอมกันในคราว

เดียวไดอยางงาย ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3. การรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

 

2.3 การสรางขอมูล เปนการสรางลักษณะขอมูลใหมหรือสรางชุดขอมูลใหมใหแลวเสร็จ เปนการ

ตรวจสอบเพ่ิมเติมสําหรับขอมูลเพ่ือใหขอมูลมีความสมบูรณท่ีสุด 



2.4 การจัดรูปแบบขอมูล เปนการปรับขอมูลใหเสร็จสมบูรณถูกตองและเหมาะสมกับ

พารามิเตอรที่ใชในการวเิคราะห เชน การบันทึกขอมูลเพศชายและหญิง เมื่อทําการฟอรแมตใหมใหใชหมายเลข 1 = 

male และ 2 = female 

2.5 การจับคูของขอมูล เปนกระบวนการของการทําการจับคูของขอมูลระหวางตารางตนทาง

และปลายทาง แตละตารางระเบียนหรือแอตทริบิวตในเปาหมายไดมาจากตารางระเบียนหรือแอตทริบิวตเดียวกันใน

แหลงที่มา ตารางที่ 1 แสดงขอมูลผูใชจากตารางตนทางเดียวในขณะที่ตารางที่ 2 แสดงขอมูลผูใชจากหลาย ๆ แหลง

ซึ่งท้ังคูบงบอกถึงการจับคูตารางแบบหนึ่งตอหนึ่ง ตารางท่ี 3 ระบุการทําจับคูแบบหลายตอหลายและตารางที่ 4 การ

ทําจับคูหลายตอหลาย 

 

ตารางที่ 1 การแปลงตารางแบบ one to one 

Source table :: column Target table :: column Selection Condition 

Barcode Barcode Transform all new barcode 

Patron_Name Patron_Name Transform all new patron_name 

Gender Gender Transform all new gender 

 

ตารางที่ 2 การแปลงตารางแบบ many to one 

Source table :: column Target table :: column Selection Condition 

Service Hostname Transform to hostname 

Url Hostname Transform to hostname 

referal Hostname Transform to hostname 

 

ตารางที่ 3 การแปลงตาราง one to one โดยการรวมเร็คคอรดหลายรายการตอหนึ่งรายการ 

Source table :: column Target table :: column Selection Condition 

Patron_Type_Bachelor Patron_Type Transform all new patron_type 

Patron_Type_Master Patron_Type Transform all new patron_type 

Patron_Type_Lecturer Patron_Type Transform all new patron_type 

 

ตารางที่ 4 การแปลงตารางแบบ one to one โดยการรวมเร็คคอรดหลายรายการตอหลายรายการ 

Source table :: column Target table :: column Selection Condition 

Journal_name purchase Transform journal list of purchase 

 

จากขอมูลในตารางท่ี 5 เปนตัวอยางของชุดขอมูลกอนกระบวนการ ETL พบวาขอมูลเพศของ

ผูใชบริการ “6110121774” หายไป ขอมูลอายุของรหัสผูใชบริการ “6110121033” ที่มีอายุ 0 ปมีแนวโนมที่จะไม

สอดคลองกับความเปนจริง เพราะผูใชบริการประเภทตาง ๆ  ควรมีอายุมากกวา 0 ป สําหรับหมายเลขโทรศพัทมือถอื



ของรหัสผูใช “6110121048” ที่มีทั้งหมด 9 หลัก ในความเปนจริงหมายเลขโทรศัพทมือถือปจจุบันคือ 10 หลัก

ดังนั้นขอมูลควรปรับหมายเลขโทรศัพทมือถือของผูใชเปน 10 หลักเชนกัน 

 

ตารางที่ 5 ตัวอยางของชุดขอมูลที่ไมสมบูรณกอนกระบวนการ ETL 

Barcode Gender Age Mobile Phone 

6110121033 F 0 0896962265 

6110121048 M 26 093441520 

6110121774  32 0815391711 

6110121887 F 37 0819512121 

 

นอกเหนือจากขอมูลที่ผิดปกติในตารางท่ี 5 เราจําเปนตองทําความสะอาดชุดขอมูลเพื่อใหไดชุด

ขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนกอนท่ีจะทําการวิเคราะห สําหรับการแกไขขอมูลบางครั้งสามารถแกไขไดโดยใชการ

พิจารณาของตนเองเชน หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีไมสมบูรณสามารถเติมไดสูงสุด 10 หลัก อีกวิธีคือ การขอขอมูล

จากเจาของขอมูลเองหรืออาจตองใชหลักการทางสถิติเพื่อคนหาคาที่เหมาะสมที่จะใชแทน สิ่งสําคัญคือการเก็บ

ขอมูลสวนบุคคลของผูใชไวเปนความลับ ขอมูลผูใชไมควรแสดงในตารางท่ี 6-7 ดังนั้นขอมูลที่มีอยูในคลังขอมูลตอง

ไมระบุวา ขอมูลเปนของผูใชบริการใด ๆ ดังแสดงในตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 6 ขอมูลสมาชิก 

Barcode Patron_Name Patron_Type 

6110121048 Thanadech Sukhum Bachelor Degree 

6110121774 Somkit Meeyam Bachelor Degree 

6110121033 Pandaree Soonthonwarapas Master/Ph.d. 

6110125443 Mali Songtong Master/Ph.d. 

6110121851 Jaidee Meefah Bachelor Degree 

   
 

ตารางที่ 7 ขอมูลการใชวารสารอิเล็กทรอนิกส 

Date Time Sessionid Hostname 

01/12/2020 10.05 6110121048 https://dl.acm.org 

05/12/2020 13.00 6110121774 www.webofknowledge.com 

12/12/2020 14.55 6110121033 https://ieeeplore.ieee.org 

19/12/2020 16.05 6110125443 https://onlinelibrary.wiley.com 

25/12/2020 18.14 6110121851 https://dl.acm.org 

    



ตารางที่ 8 คลังขอมูล 

Date Time Sessionid Patron_Type Hostname 

01/12/2020 10.05 6110121048 Bachelor Degree https://dl.acm.org 

05/12/2020 13.00 6110121774 Bachelor Degree www.webofknowledge.com 

12/12/2020 14.55 6110121033 Master/Ph.d. https://ieeeplore.ieee.org 

19/12/2020 16.05 6110125443 Master/Ph.d. https://onlinelibrary.wiley.com 

25/12/2018 18.14 6110121851 Bachelor Degree https://dl.acm.org 

     
 

3. การถายโอนขอมูล 

เมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขอมูลเสร็จสมบรูณกส็ามารถถายโอนขอมูลเหลานั้น

กลับไปสูยังคลังขอมลูเพ่ือดําเนินการวิเคราะหโดยใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลตอไป 

 

สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 

สรุปผล อภิปรายผล 

การทํา  ETL จะทําใหขอมูลที่ไดมีความถูกตอง นาเชื่อถือและสามารถนําขอมูลเหลานั้นไปทํา

การวิเคราะหการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสไดอยางงาย เพราะขอมูลเหลานั้นมีผลตอการตัดสินใจในการจัดหาวารสาร

อิเล็กทรอนิกสใหแกผูใชบริการของสํานักทรัพยากรการเรยีนรูคุณหญงิหลงฯ นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับ

ผลวิจัยของ สุพจน ชุมสิทธิ์ (2560) ที่แสดงใหเห็นวากระบวนการ ETL ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย แสดง

ออกมาในรูปแบบรายงาน และสามารถปรับมุมมองในการวิเคราะหใหตรงตามความตองการในการนําขอมูลไปใชให

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผลงานของ Homayouni et al. (2018) ที่แสดงวา ETL มีความสําคัญกับการ

เตรียมขอมูลสําหรับขอมูลขนาดใหญกอนนําไปใชในการทําการวิเคราะห 

 

ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 

กระบวนการทํา ETL สําหรับการทําเหมืองขอมูลของผูใชหองสมุดเพ่ือตรวจสอบความคุมคาใน

การใชวารสารอิเล็กทรอนิกส มีวิธีการและเทคนิคที่พบวา มีประโยชนและมีประสิทธิภาพมากซึ่งสามารถชวย

ตรวจสอบขอมูลในกระบวนการ ETL กอนการนําไปใชในการวิเคราะหดวยเทคนิคทางเหมืองขอมูล (Data Mining)  

ประกอบดวย การทําความสะอาด การรวม การสราง การจัดรูปแบบ และการจับคู และในอนาคตควรจะเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับวธิีการทดสอบประเมินผลประสิทธิภาพของการทดสอบความถูกตองของขอมูล จะทําใหสามารถนําขอมูลท่ี

ไดไปทําการวิเคราะหผลการใชวารสารอิเล็กทรอนิกสที่จะสามารถนําไปประเมินไดวา คุมคากับการจัดซื้อวารสาร

ตอไปในอนาคตดวย 
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